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Drodzy Czytelnicy !

Wiem, że nie mogliście się już doczekać kolejnego odcinka naszej redakcyjnej 
telenoweli. Tym razem był to odcinek w stylu południowoamerykańskim. Praca nad 
tym numerem miała być łatwa i  przyjemna. Wszystko perfekcyjnie zaplanowane, 
z  dostatecznym wyprzedzeniem, w  zanadrzu plan B, jeśli coś pójdzie nie tak… 
Oczywiście poszło. Numer 9 przejdzie do historii jako ten, który z zupełnie niezrozu-
miałych względów przygotowywaliśmy najdłużej. Jeśli szukać jakiegoś wyjaśnienia 
poza prawami Murphy’ego, to można zawsze zrzucić część winy na polityków i po-
litykę. Po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, w szeregach redakcji zapa-
nowała prawdziwa histeria i cudowne zamieszanie: część członków redakcji ruszy-
ła pakować walizki i  rezerwować bilety na Riwierę, część rzuciła się barykadować 
drzwi nucąc „czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz…”, 
ktoś z głupim uśmiechem wpatrywał się w wieżę kościoła, ktoś inny patrzył na ko-
goś z pretensją „doigrałeś się”, a ten drugi ktoś ze źle ukrywaną radością proponował 
otwarcie dyżurnej butelki prosecco… Swoją drogą Naczelny przyglądał się temu 
z radością, myśląc, że to fajnie mieć w naszej małej redakcji taki pluralizm. Choćby 
dlatego, że w przypadku każdego wyniku wyborów można z kimś świętować zwy-
cięstwo. 

Mamy też co świętować, gdy wreszcie po wielu długich tygodniach, pod sztan-
darami pluralizmu, ukazuje się dziewiąty numer PSYCHIATRY. Znajdziecie w  nim 
kulturę i sztukę, marihuanę, pulpety rybne i zaburzenia świadomości. Zadbaliśmy 
o receptory, zadbaliśmy o reportaże, mamy nadzieję, że zadbaliśmy drodzy czytelni-
cy o Was! O Wasz hipokamp i motywację. O Karmazynowego Króla, obrońców zwie-
rząt, wreszcie o listę lektur na wakacje. W tym numerze polecam Wam szczególnie 
rozmowę z konsultantem krajowym do spraw medycyny rodzinnej. Myślę, że warto 
wziąć sobie do serca słowa o braku wzajemnej komunikacji i starać się to zmieniać. 
A  co do lektur (nie tylko na wakacje), to najbardziej się cieszę z  tego, że możemy 
zarekomendować Wam nową książkę prof. Stanisława Pużyńskiego. 

Profesora Pużyńskiego poznałem ponad ćwierć wieku temu, bladym świtem, 
w Instytucie na Sobieskiego. Byłem wtedy na stażu podyplomowym i przyszedłem 
pytać o  perspektywę pracy. Pamiętam, że podróż na drugi koniec miasta i  nie-
przytomna godzina wprawiły mnie w  szczególny nastrój. Na początku mojej pra-
cy w Instytucie uważałem, że Profesor jest zbyt konserwatywny i „nienowoczesny”.  
Kiedy już przepracowałem dekadę jako psychiatra, z  przerażeniem odnotowa-
łem, że Profesor czyta w  moich myślach, gdy wychodząc z  jakiegoś międzynaro-
dowego sympozjum rzucił do mnie z  uśmiechem „Ależ hucpa!”. No a  potem, kie-
dy Pan Profesor przeszedł już na emeryturę, łapałem się coraz częściej na tym, że 
mi jego zdania i obecności w wielu momentach po prostu brakuje. Doceniłem to,  
że w kierowaniu dużą Instytucją liczy się wiele rzeczy, ale podstawową jest szacunek  
dla ludzi. Porównanie Profesora Pużyńskiego z  drogowskazem na pustkowiu  
będzie zbyt melodramatyczne, a  może nawet trochę uprzedmiotawiające,  
ale co tam. Nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo lubię (czasami) chodzić swoimi 
ścieżkami, jednak zawsze staram się mieć przy sobie mapę. Dlatego ukazanie się 
Dylematów współczesnej psychiatrii tak bardzo mnie ucieszyło.

Tomasz Szafrański 
Redaktor Naczelny

Jak nas cytować?:
Autor - Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Rok; Numer:  Strona.
Np.: van Froog NF - Czołowe rozwiązania dla zdrowia psychicznego. Psychiatra 2015; 3(4): 9-10.
Albo tak: van Froog NF. Czołowe rozwiązania dla zdrowia psychicznego. Psychiatra Nr 9 / 2015, str: 9-10.

Lato 2015/NR 9

PSYCHIATRA nie jest organem żadnego towarzystwa nauko-
wego i nie reprezentuje żadnej instytucji Pismo nie stara się 
o Impact Factor, nie jest na liście Ministerstwa Nauki ani na 
indeksie Kopernika

Opinie wyrażone w artykułach publikowanych w naszym pi-
śmie są poglądami ich autorów formułowanymi bez założenia nie-
omylności. Publikowane materiały reprezentują opinie ich autora/
autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by od-
zwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy jak również, że reprezen-
tują opinię instytucji lub organizacji, z których autorzy pochodzą.

Wydawca Mediadore i redakcja nie biorą żadnej odpowie-
dzialności za szkody lub zniszczenia osób lub własności wynika-
jące z odpowiedzialności za produkty, zaniedbania lub z innych 
przyczyn ani też z używania bądź stosowania jakichkolwiek metod, 
produktów, instrukcji czy koncepcji zawartych w niniejszym ma-
teriale. Z powodu gwałtownego postępu w naukach medycznych 
zawsze konieczne jest niezależne weryfikowanie przez lekarza 
diagnoz, metod leczenia i dawek leków. Wydawca i  redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych do 
wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami 
leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 
2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z póź-
niejszymi zmianami i rozporządzeniami).

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrze-
gamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany 
ich tytułów. 

© Tomasz Szafrański i Mediadore. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publika-

cji nie może być gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób wykorzysty-
wana bez pisemnej zgody Wydawcy.
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Zwracam się do Was z  prośbą o  pomoc szczególną, bo wymagającą i  pieniędzy, i  zrozumienia, 
i udziału w społeczności osób, które nie chcą, jak to ostatnio podkreślają niektóre media, czcić polskich 
klęsk, ale chcą chronić godność człowieka bez względu na to kiedy żył, jak żył i na ile był dla otoczenia 
ważny. Stawiamy bowiem pomnik upamiętniający zagładę osób chorych psychicznie w czasie II wojny 
światowej. Stawiamy pomnik zagłady zapomnianej. Będącej początkiem przerażającego pasma zbrod-
ni, ale nie mogącej odnaleźć swego miejsca w świadomości publicznej. Ta niepamięć, ten historyczny nie-
byt są najbardziej sugestywnym dowodem na to, że ten pomnik stanąć musi. Prowokując niezwykle silne 
emocje, ale i pytanie: jak to możliwe, że istniały tysiące osób, które znikły z naszej pamięci? 

Pragniemy naszą inicjatywą przypomnieć ofiary bardziej bezbronne niż można to sobie wyobrazić. 
Zagłada psychicznie chorych była dla nazistów rodzajem zbrodniczego laboratorium, w którym mogli 
testować metody zabijania zastosowane później wobec innych. Nieprzypadkowo  wybrali tych z nas, któ-
rzy egzystowali na marginesie społecznej uwagi, albo wręcz poza nim. Hitlerowski system skalkulował 
ich wartość i określił przeznaczenie. Dlatego chcemy nie tylko przypominać, ale również ostrzegać: zapo-
mnienie, lekceważenie, uprzedmiotowienie, poniżenie to kolejne szczeble przerażającej drabiny. Gdzieś 
hen wysoko na jej szczycie lokuje się unicestwienie. Mówmy głośno i otwarcie: Nikt nie ma prawa decy-
dować o  wartości ludzkiego życia! Wymóg szacunku dla godności ludzkiej to imperatyw, który trzeba 
wspierać i przez cały czas umacniać. Żaden człowiek nie może być dla nas gorszym od innych przez to, że 
jest „zbyt chory”, „zbyt stary”, czy „zbyt inny” kulturowo, obyczajowo lub narodowościowo. 

Co zmieni ten pomnik w naszej rzeczywistości i świadomości? Sprawi, że zrobimy pierwszy krok – 
zwrócimy pamięć i godność tym, którym je odebrano. Jeśli tego nie uczynimy, o ileż trudniej będzie budo-
wać społeczeństwo oparte na wzajemnym poszanowaniu. Wobec osób starszych, wobec dzieci, wreszcie 
wobec ludzi chorych psychicznie. Wobec ludzi innych niż my.   

Dr Zdzisław Jaroszewski, świadek wywózki dzieci ze szpitala psychiatrycznego w Owińskach w 1939 
roku przez lata starał się o zachowanie pamięci zagłady. Ideę tę kontynuował dr Tadeusz Nasierowski, 
który w 2007 roku zainicjował konkretne działania zmierzające do budowy pomnika i prowadził je potem 
wspólnie z panią Grażyną Herczyńską.

Pomnik stanie na terenie dawnego szpitala św. Jana Bożego u zbiegu ulic Bonifraterskiej i Sapieżyń-
skiej w  Warszawie. Prosimy o  rozpowszechnianie tej idei w  swoim otoczeniu, na środkowych stronach 
gazety znajdziecie plakat który, można wykorzystać. 

Adres strony poświęconej zbiórce to www.upamietnienie.pl
Oczywiście zapraszamy także do wpłat. 
Dosłownie każda złotówka przybliża nas do celu.  
KONTO: 66 1020 1068 0000 1202 0265 1446

Redaktor Naczelny 
Tomasz Szafrański

Drodzy 
Czytelnicy!
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             Parnowska, Tadeusz Parnowski

43     Nepal po trzęsieniu ziemi – Jacek Sieradzan

Żółtym numerem strony oznaczamy w PSYCHIATRZE artykuły sponsorowane albo artykuły, w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników 
o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów. Jest on zwykle związany z faktem wykupienia reklamy w niniejszym numerze pisma przez producenta 
leku lub suplementu diety, który jest wzmiankowany w artykule.

Sprostowanie:
W PSYCHIATRZE nr 7 w spisie treści błędnie podali-
śmy imię autora artykułu zamieszczonego na stronie 
49, autorem artykułu: „Zjawisko oporu przed farma-
koterapią depresji” jest dr Antoni Jakubczyk
Przepraszamy autora z pomyłkę.

 W bloku z żółtą kropką:
     <cuadrado>      Małe tęsknoty, duże pudełka – Tomasz Szafrański
     <cuadrado>      25 lat citalopramu w chorobie Alzheimera – Tomasz     
             Szafrański
     <cuadrado>      Prostując zakola farmakologii. Przypadek trazodonu.
             Cz. II Farmakokinetyka trazodonu, czyli jak i po co  

    tworzy się postać leku o przedłużonym uwalnianiu  
     – Przemysław Bieńkowski

     <cuadrado>     Sertralina. Bezpieczna i skuteczna terapia depresji  
    w chorobach somatycznych i w wieku podeszłym. 
    – Karolina Kołosowska

     <cuadrado>      Opipramol jako alternatywa dla benzodiazepin 
             w leczeniu lęku i zaburzeń snu – Krzysztof Krocetyński
     <cuadrado>      Pobudzenie i agresja u chorych z otępieniem. Kiedy    
             włączyć leki? Jaki lek wybrać? – Tomasz Sobów
     <cuadrado>      Złośliwy Zespół Neuroleptyczny – Tomasz Szafrański

74     Pacjent, który przyszedł coś „załatwić” – Antoni    
             Jakubczyk

75     W czasach słusznie minionych, i to po wielekroć    
             słusznie minionych – Ireneusz Cedeński

77     Medioza – Stefan Laudyn

78      Trochę o polityce, a potem o brzusznym  
    hipokampie i jego roli w przekazywaniu informacji   

             do struktur mózgu – Adam Płaźnik

79     KOMIN zamiast opery – Katarzyna Prot

83     Maestro u psychiatry: Bedřich Smetana  
    – Witold Misztal

84     Płyty, które warto znać: KING CRIMSON, 
             In The Court Of The Crimson King – Mirek Sukiennik

86     Historia psychiatrii krakowskiej od Kuchni: Profesor    
             Adam Szymusik i jego kotlety – Jacek Bomba

88   Rezydencja: Sąd ostateczny – Michał Jarkiewicz

89     Snobistyczny Felieton plotkarski Anna Netrebko  
    i reszta świata - Bogusław Habrat

90    Pulpety rybne, Habrat i stara szafa…
             – Łukasz Święcicki
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rozmowy

Serpentyny 
medycyny 
rodzinnej

Rozmowa 
z Agnieszką 
Jankowską-

Zduńczyk,  
konsultantem krajowym  

w dziedzinie medycyny  
rodzinnej

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk  
Lekarz medycyny od 1993 roku - absol-

wentka  Akademii Medycznej w Warsza-
wie, specjalista medycyny rodzinnej  

od 1997 roku, jeden z pierwszych lekarzy 
rodzinnych w Warszawie, założyciel 

i kierownik w latach 1999 – 2005 jednej 
z pierwszych praktyk lekarza rodzinnego 

NZOZ w Warszawie, magister Zarządzania 
i Marketingu ze specjalnością zarządzania 

w służbie zdrowia od 2002 roku, członek 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 

od 1997 roku, V-ce Prezes Kolegium Leka-
rzy Rodzinnych od 2008 roku, konsultant 

krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej 
od lutego 2015. 

Psychiatra: 
Jest Pani nowym konsultantem 

krajowym w  dziedzinie medycyny ro-
dzinnej od lutego 2015 roku…

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk:
Moja kandydatura została wysu-

nięta przez jedno z  towarzystw nauko-
wych – Kolegium Lekarzy Rodzinnych 
w Polsce i została przyjęta przez Ministra 
Zdrowia. Byłam tym trochę zaskoczona 
i nie spodziewałam się, że będzie to tyle 
wyzwań i to tak różnorodnych wyzwań.

P: Od jak dawna działała pani 
w Kolegium Lekarzy Rodzinnych?

AJZ: Mogę o sobie powiedzieć, że je-
stem osobą aktywną w środowisku leka-
rzy rodzinnych. Jestem jednym z pierw-
szych lekarzy wykształconych w  trybie 
rezydenckim w  dziedzinie medycyny 
rodzinnej. Tę specjalizację „przepowie-
działam sobie” jeszcze przed studiami 
i  wybrałam ją z  pełnym przekonaniem, 
że to jest to, czego oczekuję po medy-
cynie. W  trakcie studiów widziałam, że 
każdy z  obszarów medycznych jest in-
teresujący, ale jednocześnie wiedziałam, 
że interesuje mnie ogólne, holistyczne 
spojrzenie na pacjenta.

P: Ma Pani również doświadczenie 
w  administrowaniu i  zarządzaniu. Czy 
to się teraz przydaje?

AJZ: W  moim życiu zawodowym 
poza praktyką lekarską dotknęłam wie-
lu obszarów, rzeczywiście także zwią-
zanych z  zarządzaniem, administracją 
publiczną, przemysłem  farmaceutycz-
nym. Mam spojrzenie na system ochro-
ny zdrowia z różnych perspektyw. To się 
bardzo przydaje.

P: Jest Pani zatem z medycyną ro-
dzinną od chwili jej narodzin w Polsce 
jako specjalności. Jak Pani widzi dzisiaj 
specjalizację medycyny  rodzinnej? 
W jakim miejscu jesteśmy?

AJZ: Mam wrażenie, że nie jest to 
już „ścieżka” medycyny rodzinnej, ale 
jeszcze nie „autostrada”, powiedzmy, że 
to taka droga z  serpentynami górskimi. 
Było na niej wiele zakrętów, ostatni miał 
miejsce w  2014 roku, kiedy usankcjo-
nowano udział internistów i  pediatrów 
w podstawowej opiece zdrowotnej. Idea 
wprowadzenia w życie instytucji lekarza 
rodzinnego 15 lat temu, wiązała się z ko-
niecznością bardziej ekonomicznego 
podejścia do opieki zdrowotnej. Lekarz 
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rozmowy

rodzinny miał, podobnie jak w  syste-
mach zdrowotnych wielu innych krajów 
europejskich, zaspokajać podstawowe 
potrzeby zdrowotne społeczeństwa. 
Stąd w  ustawie o  powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym z 1997 roku wziął 
się zapis o  powszechnym ubezpiecze-
niu wszystkich obywateli, o  możliwości 
wyboru lekarza rodzinnego. Lekarz ro-
dzinny był tym, który kierował, w miarę 
potrzeby, pacjenta do specjalistów „na 
wyższych poziomach referencyjności”. 
Już w 2000 roku wprowadzono pierwszy 
wyłom – możliwość korzystania z  kon-
sultacji okulisty, ginekologa, dermato-
loga, psychiatry, bez skierowania. Nigdy 
nie postrzegałam medycyny rodzinnej 
jako konkurencji dla innych specjalności. 
Ale chcę zwrócić uwagę, co było konse-
kwencją takiego wyłomu – pacjent idący 
bez skierowania do innego specjalisty 
oznacza w  praktyce, że lekarz rodzinny, 
czyli osoba stykająca się z nim najczę-
ściej, nie ma pełnej informacji o jego sta-
nie zdrowia. Konsekwencją może być złe 
interpretowanie objawów i skarg pacjen-
tów, nadrozpoznawanie lub niedorozpo-
znawanie pewnych zaburzeń. Niestety, 
nie ma przepływu informacji pomiędzy 
lekarzami rodzinnymi, a  tymi specjal-
nościami, do których pacjenci chodzą 
bez skierowania. Więc nie wiem, czy 
pacjentka ma wykonywane na przykład 
USG piersi, czy karmiła piersią czy nie, 
nie znam jej historii ginekologicznej. Ja 
mogę o to dopytać, ale miejmy świado-
mość, jakie są realia życia codziennego 
– przy kilkudziesięciu pacjentach przyj-
mowanych dziennie, to nie jest miejsce 
i czas na wypytywanie 40 letniej kobiety 
jak przebiegało jej życie ginekologiczne 
od 18 roku życia albo jeszcze wcześniej. 
Problem ten będzie narastał, na przykład 
w aspekcie ginekologicznym, coraz wię-
cej dziewcząt bierze w  sposób niekon-
trolowany leki antykoncepcyjne – to my 
lekarze rodzinni będziemy się w  przy-
szłości z tym borykać. 

P: Czy z  psychiatrią jest podobny 
problem?

AJZ: Z  zaburzeniami psychiatrycz-
nymi jest chyba o  tyle łatwiej, że jeżeli 
pacjent idzie bezpośrednio do psychia-
try, to dlatego, że sam uważa, że potrze-
buje takiej pomocy od lekarza specjali-
sty. Ale z drugiej strony, brak informacji 
od lekarza psychiatry o  zakresie udzie-
lonych porad i  prowadzonym leczeniu 

jest dla nas równie bolesny. O tym, że pa-
cjent leczy się psychiatrycznie, dowiadu-
ję się często dopiero w sytuacji, w której 
pacjent prosi o receptę, bo zabrakło mu 
„leków psychiatrycznych”. 

P: Mam wrażenie, że w ciągu ostat-
niego ćwierćwiecza zmienia się sposób 
patrzenia na pacjenta, wynikający nie-
stety ze sposobu kształcenia lekarzy. 
Na pacjenta patrzy się coraz bardziej 
w sposób wycinkowy.

AJZ: Zdecydowanie ma pan rację. Ja 
jestem osobą, która w perspektywie cza-
su widzi skutki wielospecjalistycznych 
problemów danego pacjenta, często 
spowodowanych jedną patologią. Stąd 
też wymiana merytoryczna informacji, 
nie tylko o  wynikach badań dodatko-
wych, ale także o  planach związanych 
z  leczeniem tego pacjenta jest niezbęd-
na i zdecydowanie działa w interesie pa-
cjenta. To, co ważnego chcę powiedzieć, 
to oczywiście, że wielospecjalistyczne 
leczenie jest leczeniem wycinkowym, 
ale pacjent widzi lekarza specjalistę 
z  częstością raz na rok, w  najlepszym 
wypadku raz na kwartał. Do mnie ten 
pacjent może przyjść częściej. Bywają 
tacy pacjenci, którzy z  różnych powo-
dów przychodzą prawie codziennie. 
W przypadku chorych psychiatrycznych, 
zbieranie tych różnych informacji jest 
tym bardziej konieczne. Chory może mi 
nie powiedzieć, że leczy się u innych spe-
cjalistów. Także w przypadku pacjentów 
zdiagnozowanych. Pacjenci są bardzo 
pragmatyczni, jak każdy z  nas, dążą do 
osiągnięcia celu. Dla uzależnionego od 
benzodiazepin tym celem może być 
uzyskanie recepty na lek. Pamiętam, że 
w  mojej 20 letniej pracy z  pacjentami 
tylko raz otrzymałam jako lekarz rodzin-
ny informację na piśmie od psychiatry 
z  jasnym stwierdzeniem, aby u  danego 
pacjenta nie wypisywać recept na ben-
zodiazepiny!

P: Czyli bardzo brakuje wymiany in-
formacji pomiędzy psychiatrami a leka-
rzami podstawowej opieki zdrowotnej?

AJZ: Tak, to sprawa absolutnie pod-
stawowa. Choroby psychiczne albo są 
nierozpoznawane, albo kryją się pod 
maskami chorób somatycznych. Wy-
miana informacji z psychiatrami wydaje 
się być dla nas niezbędnym elementem 
tworzenia prawidłowej opieki. Nie na-
leży zapominać, że mamy w  szkoleniu 

specjalizacyjnym medycyny rodzinnej 
szkolenie z  psychiatrii. Nie czujemy się 
specjalistami psychiatrii, ale jeżeli zgła-
sza się do mnie matka z kilkunastoletnią 
dziewczynką, którą zbadam, to pamię-
tam z  mojego szkolenia, jakie choroby 
psychiatryczne mogą wchodzić w  grę, 
ale pamiętam też, że problem może do-
tyczyć nie tylko jej, ale całej rodziny. Więc 
wiem, że jeśli nie przekonam opiekuna, 
to dziewczynka nie trafi do psychiatry. 
Chciałabym jednak wiedzieć od psychia-
trów, ile czasu mogę czekać na zgodę na 
konsultację u lekarza psychiatry, jakie le-
czenie mogę wstępnie zastosować bez-
piecznie i  w  jakim momencie, czy ina-
czej, co powinnam robić, jeżeli pacjent 
(do czego ma prawo) nie chce się zgłosić 
do lekarza psychiatry a nie zagraża sobie 
lub innym. Takie sytuacje przecież dzieją 
się bardzo często, np. u osób z zaburze-
niami urojeniowymi, pojawiającymi się 
w wieku podeszłym, czy depresji. 

P: Zastanawiam się, na ile była 
jasna wizja, jaka część opieki psychia-
trycznej ma wejść w  zakres medycyny 
rodzinnej? Wydaje mi się, że u  nas ni-
gdy takiego wyraźnego planu nie było. 
Także jeśli chodzi o  kształcenie w  za-
kresie psychiatrii, zarówno w  trakcie 
studiów, jak i specjalizacji z medycyny 
rodzinnej – moim zdaniem nie przygo-
towuje ono do tego, żeby rozpoznawać 
i leczyć najczęstsze zaburzenia – zabu-
rzenia lękowe, depresje, objawy soma-
tyzacyjne, uzależnienia. 

AJZ: Powiem tak, mnie uczono, że 
są choroby psychiczne wymagające sta-
łego kontaktu psychiatry i  są choroby 
lżejsze. Uczono mnie tak, że jeżeli lekarz 
rodzinny dysponuje wymianą informacji 
z  lekarzem psychiatrą i psychiatra uzna, 
że leczenie nie musi być prowadzone 
w ścisłym rygorze, to pacjent może być 
prowadzony przez lekarza rodzinnego. 
Zgadzam się z panem, że program spe-
cjalizacyjny powinien dawać poczucie 
bezpieczeństwa. Drzwi gabinetu leka-
rza POZ są otwarte od rana do wieczora. 
Muszę wiedzieć, jak mam się zachować 
terapeutycznie wobec pacjenta z  zabu-
rzeniami psychiatrycznymi. Brak infor-
macji od lekarza prowadzącego leczenie 
psychiatryczne jest dużą przeszkodą, 
nie tylko dlatego, że muszę poświęcać 
dużo czasu, aby dotrzeć do prawdy, ale 
też mam pełną świadomość możliwych 
manipulacji.
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rozmowy

P: Rozumiem, że obecne realia, to 
stan słabego przepływu informacji po-
między psychiatrami a POZ?

AJZ: Realia to zupełny brak przepły-
wu tych informacji…

P: Ustawa refundacyjna nie spowo-
dowała zmian? Ja coraz częsciej swoim 
pacjentom piszę informacje o leczeniu 
dla ich lekarzy rodzinnych, aby mogli 
przedłużać recepty na swoje leczenie.

AJZ: Nawet taka informacja, wymu-
szona przez ustawę, nie zawsze jest war-
tościowa – lekarze specjaliści (nie chodzi 
tu głównie o  psychiatrów) często w  ta-
kich zaświadczeniach wpisują listy le-
ków, które nijak się mają do rozpoznanej 
jednostki chorobowej. Zaświadczenie od 
lekarza specjalisty nie zawsze załatwia 
problem. Ja muszę w mojej dokumenta-
cji potwierdzić rozpoznanie, udowodnić 
mój tok rozumowania diagnostyczno-te-
rapeutycznego.

P: Niedostateczne rozpoznawanie 
zaburzeń psychicznych jest ogromnym 
problemem. Lekarze rodzinni mają 
obecnie coraz więcej obowiązków, tak-
że administracyjnych. Na ile lekarze 
rodzinni mogą się mierzyć także z wy-
zwaniami dotyczącymi zdrowia psy-
chicznego?

AJZ: To w  mniejszym lub większym 
stopniu się dzieje. Mamy przecież także 
do czynienia z sytuacjami, gdy rozpozna-
jemy zaburzenia, kierujemy do psychia-
try, a pacjentka wraca z informacją, że ter-
min wizyty jest za kilka miesięcy. Lekarze 
rodzinni podejmują w  takich sytuacjach 
leczenie. To nie jest problem, czy jesteśmy 
w  stanie to robić, bo jesteśmy. Problem 
w tym, jak nam pomóc, aby to robić lepiej.

P: Poza przepływem informacji, 
o  którym dużo już rozmawialiśmy, co 
jeszcze może pomagać? 

AJZ: Nasza praca w  lecznictwie 
otwartym, to praca jednostanowiskowa, 
to nie jest praca w  zespole. Decyzje są 
wymagane tu i teraz, nie za pół godziny, 
nie następnego dnia. Oczywiście, że czę-
sto z  powodu braku informacji decyzja 
nie jest podejmowana w ogóle. Ale takie 
jest oczekiwanie, aby decyzję podjąć tu 
i  teraz. Pacjent wychodząc z  gabinetu 
lekarskiego powinien wiedzieć, co ma 
robić dalej, albo wiedzieć, co mu jest, 
albo wiedzieć, co ma zrobić, aby się do-
wiedzieć, co mu jest. U nas nie było do tej 

pory zwyczaju praktykowania konsyliów 
lekarskich, pomimo że taka możliwość 
była opisana w Ustawie o zawodach le-
karza i lekarza dentysty. Abstrahuję teraz 
od pakietu onkologicznego, chociaż to 
pierwszy akt, który w  ogóle taką prak-
tykę  ma wpisaną w  proces decyzyjny 
lekarzy i pobudza sposób myślenia wie-
lospecjalistycznego. Nie jestem też zwo-
lennikiem tego, żeby raz w tygodniu le-
karz rodzinny spotykał się na konsyliach 
z  lekarzem innej specjalności, bo nicze-
go innego by nie robił. Ale powiem tak: 
jeżeli program specjalizacyjny będzie 
przygotowywał do podstawowych dzia-
łań wobec pacjentów z  rozpoznaniem 
lub podejrzeniem rozpoznania zabu-
rzeń psychicznych, to wtedy niezbędna 
będzie wymiana informacji z  lekarzem 
psychiatrą. Chodzi o  informacje typu: 
to jest pacjent, którym może się pani 
opiekować przez najbliższe 3 miesiące 
lub pół roku, potem chcę go zobaczyć, 
w  tym czasie można mu wypisać leki 
z puli takiej to a takiej (z uzasadnieniem 
dlaczego), pacjent może w  najbliższych 
miesiącach zaprezentować zaostrze-
nia pod postacią taką to a  taką, uwaga: 
„manipuluje”, albo uwaga: „dysymuluje”. 
Jeżeli mam taką informację to wiem jak 
współpracować, co mam robić z danym 
pacjentem. Taka współpraca jest nie-
zbędna przy zachowaniu wzajemnego 
szacunku dla swoich specjalności.

P: Narodowy Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego zakłada rozwój 
opieki środowiskowej. Taka opieka 
w  naturalny sposób umożliwia współ-
pracę z lekarzem rodzinnym, ale nieste-
ty chyba takiej wyraźnej myśli w  pro-
gramie nie ma, abstrahując od faktu, że 
NPOZP nie jest właściwie realizowany.

AJZ: Wejdę w buty lekarza psychia-
try, na tyle na ile potrafię. Jako psychia-
trę interesowałoby mnie, co się dzieje 
z moim pacjentem nie tylko w aspekcie 
zdrowotnym ale także socjalno-rodzin-
nym. Chciałabym wiedzieć, czy pacjent 
ma inne problemy zdrowotne: kardiolo-
giczne, endokrynologiczne, nefrologicz-
ne. Być może potrzebna byłaby modyfi-
kacja leczenia? Zdarzało się, że pacjent 
od kilku lat leczony farmakologicznie, po 
tym czasie jest pierwszy raz przysyłany 
do mnie, z  prośbą o  wykonanie badań 
laboratoryjnych. Przecież ta informacja 
dotycząca stanu somatycznego powinna 
być monitorowana na bieżąco. 

P: Na koniec pytanie, czy mamy 
wystarczającą liczbę lekarzy rodzin-
nych, aby mogli sprostać wszystkim 
wyzwaniom? Czy decyzja, aby dopu-
ścić internistów i pediatrów do POZ, to 
oznaka, że tych kadr wciąż brakuje?

AJZ: Dotknął pan bardzo poważ-
nego problemu, który wiąże się z wpro-
wadzeniem internistów i  pediatrów do 
systemu POZ. Większości osób umknęło 
jedno zdanie z ustawy – mianowicie, że 
lekarz internista i lekarz pediatra udziela-
ją świadczeń zdrowotnych w POZ zgod-
nie ze swoimi kompetencjami. Dlatego 
my, jako środowisko lekarzy rodzinnych, 
tak agresywnie przeciwko temu prote-
stowaliśmy. Nie dlatego, że walczymy 
z  internistami i  pediatrami, tylko dlate-
go, że zgodnie z przepisami, z odpowie-
dzialnością prawną, osobno lekarz inter-
nista i osobno lekarz pediatra nie może 
zapewnić wszystkich świadczeń, które 
są zdefiniowane w  ustawie o  świadcze-
niach finansowanych ze środków pu-
blicznych. 

P: Z czego wynikała ta kolejna ser-
pentyna? Coś nie działało i trzeba było 
znaleźć doraźne rozwiązanie?

AJZ: Działało wszystko, nie potrafię 
znaleźć uzasadnienia merytorycznego 
do wprowadzenia tych zmian. Oczywi-
ście, możemy powiedzieć, że jest za mało 
lekarzy rodzinnych, ale lekarzy za mało 
jest wszędzie. Nie moją rolą jest tutaj ana-
lizowanie przyczyn tego, ale moją rolą 
jest wskazywanie skutków przyjętych 
rozwiązań oraz podejmowanie działań 
naprawczych, jeśli jest taka konieczność. 
Na pewno trzeba podjąć działania, aby 
medycyna rodzina była specjalnością 
bardziej atrakcyjną – średni wiek lekarzy 
rodzinnych zaczyna rosnąć, coraz więcej 
jest osób w  wieku przedemerytalnym, 
coraz mniej jest młodych lekarzy zaczy-
nających szkolenie. Ale o  sobie mogę 
powiedzieć, że gdybym miała znowu 
wybierać, to wybrałabym tak samo, bo 
medycyna rodzinna to jest dokładnie to, 
co chcę robić.

P: Bardzo dziękuję za tę ogromnie 
interesująca rozmowę!

Z Agnieszką Jankowską-Zduńczyk,  
w Warszawie 13 maja 2015 roku rozma-
wiał Tomasz Szafrański. <cuadrado>

8 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2015



marihuanaCannabis,
whisky, 
ananas.
Tomasz Szafrański

W  ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami inten-
sywnej kampanii medialnej dotyczącej legalizacji „medycznej 
marihuany”. W  trakcie wyborów prezydenckich legalizacja 
medycznej marihuany stała się nawet jednym z głównych te-
matów wywiadu Kuby Wojewódzkiego z Prezydentem Broni-
sławem Komorowskim. Niestety Prezydent nie zdecydował się 
rozpisać w tej sprawie ogólnonarodowego referendum. Nasza 
redakcja postanowiła, że w  tej sytuacji nie będziemy biernie 
stać z  boku. O  przygotowanie artykułów dla naszych czytel-
ników poprosiliśmy ekspertów: posła Marka Balickiego, który 
napisał o problemie z punktu widzenia narkopolityki państwa, 
Bogusława Habrata, który na chwilę porzucił Annę Netrebko 
i wcielił się tym razem w rolę addyktologa, wreszcie na nasze 
zaproszenie odpowiedział epileptolog Piotr Zwoliński – za-
stosowanie medycznej marihuany w leczeniu opornych przy-
padków padaczki jest jednym z lejtmotywów naszej rodzimej 
kampanii „na rzecz”.

Ryzyko uzależnienia 
W  przypadku dyskusji dotyczącej marihuany oczywiście 

jednym z istotnych pytań jest kwestia uzależnienia. Ocenia się, 
że od marihuany uzależnia się około 9% stałych użytkowników. 
Odsetek wzrasta do około 17% wśród tych, którzy zaczynają 
używać marihuany jako nastolatkowie i  25-50% wśród tych, 
którzy stosują marihuanę codziennie. 

Dla porównania, od nikotyny uzależnia się około 67,5% 
użytkowników, od alkoholu 23%, zaś kokainy 21%. Do uzależ-
nienia od marihuany dochodzi jednak stosunkowo szybko – po-
łowa użytkowników uzależni się w ciągu 4 lat. Dla kokainy jest 
to również krótki okres – 5 lat, dla alkoholu 13 lat, najdłużej do 
uzależnienia dochodzi w przypadku nikotyny [1,2].

Leki na bazie marihuany
W  chwili obecnej w  Polsce, podobnie jak w  niektórych 

krajach Unii Europejskiej oraz Kanadzie, jest zarejestrowany 
preparat Sativex (firma GW Pharmaceuticals, podmiot odpo-
wiedzialny w Polsce Almirall Sp. z o. o.). Sativex zawiera nabik-
simol, czyli wyciąg z cannabis sativa. Jest on standaryzowany 
pod względem zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu 

i  kannabidiolu (THC i  CBD). Wskazaniem do stosowania jest 
łagodzenie objawów spastyczności o przebiegu umiarkowanym 
do ciężkiego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, u których 
brak jest wystarczającej odpowiedzi na inne produkty lecznicze 
łagodzące spastyczność, a  którzy wykazują klinicznie znamien-
ną poprawę objawów związanych ze spastycznością we wstęp-
nym etapie terapii. Jest przepisywany na receptę z wtórnikiem 
(Rpw.). W Kanadzie lek posiada dodatkowo rejestrację w bólu 
nowotworowym. Firma GW Pharmaceuticals prowadzi obec-
nie badania kliniczne nad produktem leczniczym opartym 
głównie na CBD u dzieci z opornymi postaciami padaczki (Epi-
diolex).

Ponadto w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie 
są zarejestrowane dwa preparaty oparte na syntetycznych 
kanabinoidach: są to dronabinol (syntetyczny delta-9-THC, 
preparat Marinol, firma Solvay) oraz nabilon (Cesamet, firma 
Valeant). Nabilon pod nazwą Canemes jest również dostępny 
w Austrii (AOP Orphan). Wskazania do stosowania Marinolu to 
anorexia związana z utratą wagi u chorych na AIDS oraz nud-
ności i wymioty związane z chemioterapią nowotworów, które 
nie odpowiadają na konwencjonalne leczenie przeciwwymiot-
ne. Nudności i wymioty związane z chemioterapią są również 
wskazaniem do stosowania Cesametu. 

Jak stwierdzają autorzy przeglądu piśmiennictwa opu-
blikowanego pod koniec czerwca w  JAMA, w  chwili obecnej 
nie ma badań dowodzących skuteczności marihuany w innych 
niż wymienionych powyżej wskazaniach. Nie przeszkodziło to 
jednak w zalegalizowaniu medycznej marihuany w 25 stanach 
USA i  dopuszczeniu jej tam we wskazaniach, w  których nie 
dysponujemy w chwili obecnej przekonującymi dowodami na 
skuteczność (na przykład jaskra, choroba Crohna, choroba Par-
kinsona, PTSD, zespół Touretta) [3]. 

Jak będzie u  nas? Zanim się przekonamy, zapraszam do 
lektury tekstów. Zaś tym czytelnikom, którzy zadają sobie py-
tanie, co ma z tym wszystkim wspólnego ananas wyjaśniam, 
że słowa „Cannabis, whisky, ananas…” to początek jednego 
z  kultowych przebojów polskiego hip-hopu, który ukazał się 
na płycie zespołu W Witrynach Odbicia. Płyta była zatytułowa-
na „Masz i pomyśl”. <cuadrado>

 Piśmiennictwo
1. Lopez-Quintero, C., et al. Probability and predictors of transition from first use 
to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: Results of the Na-
tional Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug 
and Alcohol Dependence 115(1-2):120–130, 2011
2. www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-
addictive
3. Souza DC. Ranganathan M. Medical Marijuana Is the Cart Before the Horse? 
JAMA. 2015; 313(24): 2431-2432. 
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Medyczna marihuana 
i polityka narkotykowa w Polsce
Marek Balicki

Czy doczekamy się w Polsce 
racjonalnej polityki narkotyko-
wej? Wydarzeniem napawają-
cym nadzieją było niewątpliwie 
marcowe wystąpienie Trybuna-
łu Konstytucyjnego do Sejmu 
w sprawie uregulowania dostę-
pu do medycznej marihuany.

Mogłoby to zapoczątkować poważną debatę polity-
ków, ekspertów i organizacji pozarządowych, nie tylko w spra-
wie wykorzystania konopi do celów leczniczych i koniecznych 
w  związku z  tym zmian w  prawie, ale także dekryminalizacji 
posiadania na własny użytek niewielkich ilości narkotyków 
podlegających ustawie o  przeciwdziałaniu narkomanii. Jed-
nak ostatnie decyzje Parlamentu oraz stanowisko rządu w obu 
tych kwestiach nie napawają optymizmem, a momentami wy-
dają się wręcz zaskakujące.

Łodygi konopi
Przykład? Na listę substancji zakazanych zostały właśnie 

wpisane łodygi konopi, w których jak wiadomo zawartość THC 
jest niewielka. Jest to jedna ze zmian w ustawie o przeciwdzia-
łaniu narkomanii przyjętych przez Sejm w kwietniu br. Dotąd 
środkiem odurzającym w  rozumieniu ustawy były wyłącznie 
„kwiatowe lub owocujące wierzchołki konopi, z  których nie 
usunięto żywicy” oraz sama żywica konopi. Liście i łodygi, na-
wet jeśli zawierały powyżej 0,2% THC, nie były uznawane za 
środek odurzający i nie podlegały ustawie, z wyjątkiem roślin 
„znajdujących się w stadium przed zawiązaniem wiechy”. Pro-
blemem dla Policji był jednak zmielony susz. Ponieważ w jego 
skład wchodzą różne części roślin (także łodygi i liście) nie pod-
legał on w prosty sposób ustawie z jednego powodu: nie moż-
na było ustalić z jakich części rośliny pochodzi. 

Zgodnie z  kwietniową nowelizacją ustawy termin „ziele 
konopi” będzie teraz oznaczać każdą naziemną część rośliny 
(z  wyjątkiem nasion) zawierającą powyżej 0,2% THC, a  więc 

również liście i  łodygi. W  konsekwencji zmielony susz zosta-
nie automatycznie zakwalifikowany jako ziele konopi wraz ze 
wszystkimi prawno-karnymi konsekwencjami dla jego posia-
dacza. Jeśli Senat to zaakceptuje będziemy mieli do czynienia 
z rozszerzeniem kryminalizacji posiadania narkotyków na wła-
sny użytek. Po raz kolejny zaostrzenie prawa antynarkotyko-
wego przeprowadza się, niestety, bez oglądania się na skutki 
i przydatność takiego podejścia w ograniczaniu zjawiska uży-
wania środków psychoaktywnych. W statystykach policyjnych 
poprawi się za to ogólny wskaźnik wykrywalności przestępstw, 
bo w przypadku posiadania zakazanych substancji przestęp-
stwo jest wykrywane jednocześnie ze sprawcą. Tylko czy o to 
chodzi? 

Zaostrzać czy łagodzić?
W wielu krajach europejskich wprowadza się rozwiązania 

zmierzające w  przeciwnym kierunku. Doświadczenia ostat-
nich lat pokazały, że lepsze rezultaty uzyskuje się w  wyniku 
odchodzenia od rozwiązań opartych na działaniach represyj-
nych w stosunku do użytkowników na rzecz polityki redukcji 
szkód. Tą drogą poszły np. Portugalia i Szwajcaria, a także nasi 
najbliżsi sąsiedzi: Czechy i Słowacja. Działania w tych krajach 
i ich rezultaty były u nas szeroko prezentowane, jak dotąd bez 
specjalnego odzewu w polityce krajowej. 

Nieznaczna ilość
Nowelizacja ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii 

z 2011r., która wprowadziła wprawdzie dodanie art. 62a, dają-
cego prokuratorowi oraz sądowi możliwość umorzenia postę-
powania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne 
ilości zakazanych substancji psychoaktywnych przeznaczo-
nych na jego własny użytek, nie przyniosła jednak zasadni-
czych zmian w  podejściu do problemu. Jednym z  powodów 
takiego stanu rzeczy, na co wskazuje wielu ekspertów, jest 
brak doprecyzowania w prawie, co oznacza „nieznaczna ilość”. 
Dlatego postuluje się, w  ślad za rozwiązaniami stosowanymi 
w  innych krajach europejskich, wprowadzenie tabeli warto-
ści granicznych. Tabela określałaby “dopuszczalną” ilość oraz 
rodzaj substancji psychoaktywnych, których posiadanie kwa-
lifikowałoby do umorzenia postępowania karnego. W ramach 
posługiwania się tym narzędziem od razu, bez wykonywania 
drogich badań fizykochemicznych, większość spraw posiada-
nia ziela konopi podlegałaby umorzeniu, co zaoszczędziłoby 
środki z budżetu państwa przeznaczane na niecelowe ściganie 

marihuana
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użytkowników narkotyków, zaś pozwoliłoby skupić się na po-
ważnej przestępczości narkotykowej (handel, przemyt). Dalej 
idącym, ale zarazem bardziej pragmatycznym rozwiązaniem 
byłaby depenalizacja lub dekryminalizacja posiadania niewiel-
kich ilości narkotyków określonych w tabeli.

Znaczna hipokryzja?
Obecna sytuacja prawna jest o  tyle niezrozumiała, że 

część zakazanych dzisiaj substancji psychoaktywnych powo-
duje znacznie mniej szkód zarówno u  użytkowników, jak 

i u innych osób, niż substancje psychoaktyw-
ne sprzedawane legalnie. W  rankingu opu-
blikowanym kilka lat temu przez „Lancet” 
marihuana uzyskała w sumie 20 pkt. (w skali 

od 0 do 100) i okazała się znacznie mniej szko-
dliwa w obu tych wymiarach łącznie niż alko-

hol (72 pkt) i tytoń (26 pkt). Biorąc pod uwagę 
wyłącznie szkodliwość dla użytkowników, na 

pierwszym miejscu znalazła się kokaina crack 
(37 pkt), a w wymiarze oceniającym szkodliwość 

wyłącznie dla innych osób niż użytkownicy lide-
rem jest alkohol (46 pkt). 

Państwo uznaje dzisiaj za przestępstwo posia-
danie jakiejkolwiek ilości niektórych środków psy-
choaktywnych o mniejszej szkodliwości jednostko-
wej i społecznej niż alkohol i tytoń, w szczególności 
marihuany. Ma to swoje negatywne konsekwencje 

dla użytkowników marihuany także w  przypadku 
umorzenia postępowania, gdyż skutki wynikające z wpisania 
ich do Krajowego Rejestru Karnego mogą być dotkliwe. War-
to zwrócić uwagę na fakt, że użytkownicy przetworów konopi 
(marihuana i haszysz) stanowią ok. 90% ogółu konsumentów 
nielegalnych narkotyków, a  penalizacja posiadania niewiel-
kich ilości przed 15 latu nie zahamowała wzrostu konsumpcji. 
Ujmując sprawę skrótowo: podejście represyjne nie rozwiąza-
ło starych problemów, a dołożyło nowe.

Jednocześnie państwo nie korzysta z dostępnych instru-
mentów ograniczania dostępności napojów spirytusowych 
i możliwego wpływania w ten sposób np. na wielkość szkód 
zdrowotnych. Wiemy, że w  Polsce istnieje silna zależność li-
niowa między dostępnością ekonomiczną alkoholu a  jego 
konsumpcją, i  ostatecznie skutkami zdrowotnymi. W  okresie 
pierwszych piętnastu lat transformacji ustrojowej dostępność 
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ta zwiększyła się o 60 butelek wódki za przeciętne wynagro-
dzenie, co spowodowało rocznie 900 dodatkowych zgonów 
z powodu marskości wątroby u mężczyzn w wieku produkcyj-
nym. W  tym samym czasie nie odnotowano żadnego zgonu 
związanego z  użyciem marihuany. Tymczasem polski parla-
ment jesienią 2000 r. wprowadził penalizację posiadania nie-
wielkich ilości narkotyków na własny użytek, a w 2002 r. rząd 
obniżając o 30% akcyzę spowodował obniżenie ceny wódek.

Przed Trybunałem
We wspomnianym na wstępie postanowieniu Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził, że w obecnym stanie prawnym „nie 
ma możliwości legalnego zaopatrzenia się w marihuanę i wy-
korzystywania jej do celów medycznych”. Ponieważ przydat-
ność marihuany w  leczeniu niektórych chorób nie budzi już 
wątpliwości, Trybunał zasygnalizował Sejmowi, że konieczne 
są zmiany w  prawie. Tymczasem na posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Zdrowia przedstawiciel rządu nawiązując do stanowi-
ska Trybunału stwierdził ni mniej, ni więcej, tylko że „dzisiejszy 
stan prawny, który wyraźnie odróżnia substancję narkotyczną 
od leków, jest wystarczającym mechanizmem”. Kilka tygodni 
później Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok za posia-
danie marihuany do celów medycznych. Sąd zastosował nad-
zwyczajne złagodzenie kary, bo w obecnym stanie prawnym 
nie mógł od niej odstąpić. Sędzia w ustnym uzasadnieniu po 
ogłoszeniu wyroku radziła skazanemu, żeby skorzystał z tera-
pii za granicą, w  krajach gdzie medyczna marihuana jest le-
galna. Chyba jednak lepiej, żeby Europa również w tej sprawie 
przyszła do nas. <cuadrado>
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Zażarte boje  
o byt nieistniejący,  
czyli tzw. medyczna 
marihuana
Bogusław Habrat

Idzie o  akceptację i  zalegalizowanie tzw. „medycznej 
marihuany”. Dalej już jest okładanie się cepami demagogii, 
natomiast pomijana jest sprawa podstawowa: czym jest tzw. 
„medyczna marihuana”, skrótowo nazywana MM, co nawiązuje 
do pewnej aktoreczki, do której miał rozczulającą niektórych 
słabość jeden z prezydentów.

Fakty
Marihuana zawiera ok. 100 składników wpływających 

w mniejszym lub większym stopniu na układ kanabinoido-
wy. Tylko część z nich (głównie THC) ma działanie psycho-
aktywne. Układ kanabinoidowy odgrywa dość istotną rolę 
w wielu procesach fizjologicznych. Wiedza na ten temat 
jest ciągle poszerzana, a  środowiska naukowe bynaj-
mniej nie stronią od poznawania roli kanabinoidów: en-
dokanabinoidów, kanabinoli roślinnych i kanabinoidów 
syntetycznych, tak w  fizjologii, jak i  w  poszukiwaniu ich 
ew. zastosowania klinicznego.

W  badaniach przedklinicznych stosuje się głównie pre-
paraty zawierające zazwyczaj jeden kanabinol roślinny lub 
kanabinoid syntetyczny. Rzadziej stosuje się preparaty roślin-
ne o charakterze np. wyciągów roślinnych, ale zawierających 
ściśle określone ilości konkretnych związków o ściśle określo-
nych właściwościach farmaceutycznych. Nieliczna część z tych 
preparatów uznana została za preparaty lecznicze. Dotyczy to 
głównie niektórych syntetycznych kanabinoidów oraz niektó-
rych wyciągów, olejków, kondensatów o określonych parame-
trach fizykochemicznych i farmaceutycznych.

Część tych preparatów, których ilość i jakość można pre-
cyzyjnie kontrolować, była wykorzystywana do prób klinicz-
nych. Wyniki większości tych prób miały charakter „orienta-
cyjny”, ponieważ wykonywane były na małych grupach osób 
i najczęściej bez przestrzegania minimalnych wymagań meto-
dologicznych (randomizowanie, grupy kontrolne, zaślepienie).

Pole walki pokryte gęsto 
ścielącym się trupem, broń 
maszynowa przegrzana, 
artyleria wstrzelana, usta za-
cięte – otwierają się tylko, by 
wykrzyknąć wzniosłe hasła… 
Jak przystało na nowoczesną 
walkę, wojna jest hybrydowa: 
pola bitwy właściwie nie ma, 
ale i jest wszędzie – to nie 
tylko łamy prasy specjalistycz-
nej, konferencje naukowe, ale 
i publicystyka w tabloidach, 
konferencje prasowe, happe-
ningi polityków… O co idzie? 
No właśnie…
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Zdecydowanie rzadsze były próby poprawne metodolo-
gicznie. Ocena wyników tych badań jest zróżnicowana, tylko 
w  części zachęcająca do kontynuowania eksperymentów 
w  warunkach placówek badawczych (gdzie w  Polsce ekspe-
rymenty na ludziach mogą mieć miejsce, po akceptacji przez 
lokalne komitety bioetyczne). 

Trzeba zwrócić uwagę, że wiele badań ma niedoskonało-
ści metodologiczne, które mogą być przejawem intencjonal-
ności badaczy. Np. większą skuteczność przeciwwymiotną ma 
syntetyczny nobilon w porównaniu z przestarzałą prometazy-
ną, ale badań porównawczych ze złotym standardem, jakim są 
antagoniści receptora 5HT3 nie wykonywano.

Część badań wykonywano z użyciem ekstraktów z konopi 
indyjskich (np. preparat Sativex), ze zmiennymi wynikami.

W  żadnym z  opisanych wyżej przypadków nie mieliśmy 
do czynienia z „medyczną marihuaną”, ale z preparatami speł-
niającymi kryteria preparatów leczniczych lub aspirującymi do 
miana leczniczych. A właśnie na te wyniki powołują się zwo-
lennicy stosowania marihuany w celach leczniczych.

Wiele twarzy MM
Współcześnie pod nazwą „marihuana” kryją się dziesiąt-

ki, jeśli nie setki odmian o  bardzo zróżnicowanej zawartości 
substancji czynnych. Obserwuje się tendencję do zwiększania 
drogą upraw lub manipulacji genetycznych odmian o zawar-
tości psychoaktywnego THC, a zmniejszania zawartości CBD, 
który zmniejsza efekt euforyzujący. Powstają też odmiany ma-
rihuany, które zawierają tylko ich prekursory przekształcające 
się w substancje czynne pod wpływem palenia. Jest to jednym 
z powodów, dla których nie jest się w stanie zdefiniować, czym 
jest „medyczna marihuana”: wnioski badaczy na eksperyment 
były odrzucane ze względu na niemożność dostarczenia pro-
duktu o  powtarzalnych parametrach farmaceutycznych. Ist-
nieją też poważne obawy, że ew. uznanie którejś z odmian za 
potencjalny produkt leczniczy spowoduje generalizowanie 

nazwy „lecznicza marihuana” na wszelkie inne, w tym bardziej 
niebezpieczne odmiany. Z  tego względu w  piśmiennictwie 
naukowym termin „medyczna marihuana” jest używany często 
w cudzysłowie, a często z poprzedzającym dodatkiem „tzw.”. 

Ale nie tylko niezdefiniowanie MM pod względem far-
maceutycznym jest przyczyną niedopuszczania jej do badań. 
Poważnymi zastrzeżeniami takich instytucji jak FDA są: brak 
przesłanek, że długotrwałe stosowanie „MM” nie prowadzi 
do poważniejszych szkód zdrowotnych (w  przeciwieństwie 
do kanabinoidów syntetycznych lub naturalnych preparatów 
farmaceutycznych, palenie marihuany wydaje się być bardziej 
obciążone skutkami zdrowotnymi); brak przesłanek by sądzić 
o  jakiejkolwiek medycznej wyższości „MM” nad preparatami 
syntetycznymi lub naturalnymi do stosowania doustnego. 
Poza ceną, która nie jest parametrem ściśle medycznym, ale 
istotnym w medycynie.

Syntetyczne kanabinoidy
Poprawne metodologicznie badania kliniczne nad farma-

ceutycznymi preparatami kanabinoidów są także nieliczne. 
W 2006 r. stwierdzono tylko 28 publikacji badań kontrolowa-
nych, z tym, że były one rozbite na dotyczące kilku lub kilku-
nastu jednostek chorobowych, głównie nad efektem prze-
ciwwymiotnym. Mimo iż w ostatnim dziesięcioleciu liczba ta 
zwiększyła się, nadal jest niewystarczająca do metaanaliz po-
zwalających na rekomendowanie ich powszechnego stosowa-
nia w klinice.

Wbrew obiegowym opiniom, w USA przepisywanie „MM” 
jest zabronione pod dość surową karą, podobnie jak jej dystry-
bucja w systemie aptecznym. Lekarz „uczestniczy” w „leczeniu” 
„MM” wyłącznie poprzez wystawienie krańcowo kuriozalnego 
ogólnikowego zaświadczenia, że pacjent cierpi na przewlekłe 
i  dokuczliwe dolegliwości. To łatwo uzyskiwalne ogólnikowe 
zaświadczenie jest podstawą do wydawania „MM” w  specjal-
nych punktach dystrybucyjnych.
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Mimo iż nauka, administracja medyczna i  samorządy le-
karskie z  bardzo dużą rezerwą podchodzą do leczenia „MM”, 
nie są obojętne na zachodzące zjawiska związane z de facto 
de-delegalizacją „MM”. Powstało wiele badań nad wpływem 
zliberalizowania dostępu do tzw. „MM” na zdrowie populacji 
i zjawiska społeczne tym spowodowane. Wyniki tych badań są 
niejednoznaczne, a ich interpretacja trudna. Jednak na pewno 
nie wykazują one jakichś zdecydowanie korzystnych zjawisk, 
a co najwyżej to, że niektóre obawy okazały się przesadzone, 
choć wiele szkód jest dobrze udowodnionych.

Dwie płaszczyzny
Funkcjonujemy w  dwóch płaszczyznach: profesjonalnej 

jako lekarze i społecznej jako obywatele. 

Jako lekarze i naukowcy na dziś wiemy, że:
<cuadrado> tzw. „medyczna marihuana” nie istnieje jako 

precyzyjne pojęcie farmaceutyczne i medyczne,
<cuadrado> nie mamy przekonujących dowodów na jej 

wyższość terapeutyczną nad farmaceutycznymi pre-
paratami zawierającymi syntetyczne kanabinoidy lub 
farmaceutyczne preparaty roślinnych kanabinoli,

<cuadrado> stosowanie preparatów farmaceutycznych 
zawierających kanabinoidy w  różnych przypadkach 
opornych na standardowe leczenie wymaga badań 
konfirmacyjnych,

<cuadrado> należy walczyć o  dostępność do preparatów, 
które mogą być przydatne w  leczeniu przypadków 
opornych na standardową terapię. W  Polsce takie 
możliwości istnieją w formie procedur importu doce-
lowego. Istotną barierą są jednak wysokie koszty ta-
kiego leczenia. Państwo powinno refundować takie 
terapie, kontrolując jednak ich zasadność. 

<cuadrado> medycyna nie powinna być narzędziem, któ-
rym otwiera się tylne drzwi do osiągnięcia celów nie-
medycznych (nawet, gdyby te ostatnie były społecz-
nie lub kulturowo uzasadnione).

Zagadnieniem z  pogranicza medycyny, etyki i  zjawisk 
społecznych jest umożliwienie dostępu do marihuany oso-
bom w stanach terminalnych, szczególnie związanych z bólem 
i  przykrymi dolegliwościami (wymioty). Z  jednej strony dość 
powszechnie akceptuje się podawanie zwiększających się da-
wek przeciwbólowych opioidów, które mogą skracać życie, ale 
pozwalają na „godne”, mało cierpieniowe jego zakończenie. 
Z  drugiej podnosi się potrzebę części osób do świadomego 
przeżywania umierania. Wydaje się, że wyjściem jest zindywi-
dualizowanie podejścia do potrzeb umierającego. W odniesie-
niu do marihuany kluczowymi kwestiami są: czy są inne, tanie 
i łatwo dostępne środki pozwalające na w miarę „komfortowe” 
zakończenie życia, kto i w jaki sposób ma decydować o zalece-
niach takiej możliwości, jak odbiurokratyzować ew. stosowa-
nie marihuany w  stanach terminalnych, przy jednoczesnych 
procedurach uniemożliwiających jej niewłaściwe wykorzysta-
nie.

Mamy prawo
Jako obywatele mamy prawo do uzyskania rzeczowej, 

a  nie ideologicznie interpretowanej, wiedzy, czym jest tzw. 
„MM” i ew. jakie jest jej miejsce w terapii. Mamy prawo do rze-
telnej wiedzy na temat zdrowotnych i  społecznych skutków 
wprowadzenia liberalizacji polityki wobec marihuany w  nie-
których krajach. Mamy prawo pytać o  podwójne standardy 
związane z  tolerowaniem kulturowo inkorporowanych sub-
stancji: alkoholu i tytoniu, i nietolerowaniem substancji, które 
już są częścią kultury, ale tylko młodszej części społeczeństwa. 
Mamy prawo do rzetelnej debaty opartej o wiedzę, a nie do 
demagogicznych wypowiedzi polityków, dla których polityka 
wobec narkotyków jest tylko narzędziem do osiągania innych 
celów (np. pozyskiwania grup wyborców). 

Od kolegów lekarzy oczekiwałbym powściągliwości 
w  chełpieniu się pojedynczymi sukcesami niekonwencjonal-
nych terapii na łamach czasopism popularnych, bo ich dobra 
wola w niesieniu pomocy cierpiącym, zaangażowanie i umie-
jętności zawodowe mogą zostać wykorzystane w  celach zu-
pełnie niemedycznych. <cuadrado>
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Marihuana 
lecznicza 
czy  
Piotr Zwoliński

Modny ostatnio i niezwykle kontrowersyjny 
temat używania marihuany do celów leczniczych 
sprowokował niejedną już dyskusję, które prowa-
dzą niestety głównie dziennikarze, lobbyści i różni 
samozwańczy działacze „na rzecz”. 

Chciałbym w duchu formuły Psychiatry – pisma 
informacyjnego, niezależnego i nie stricte nauko-
wego – podzielić się kilkoma uwagami na temat tej 
niezwykłej rośliny i jej potencjalnych zastosowań 
medycznych. Opiszę to głównie z punktu widze-
nia neurofizjologa i epileptologa, ale postaram się 
zawrzeć nieco spostrzeżeń pozamedycznych.
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Nadmieniam z  zamysłem, że całkiem niepotrzebnie 
dyskusja o marihuanie jest bardzo burzliwa i wzbudza skrajne 
emocje. Jej zwolennicy i przeciwnicy nie szczędzą sobie obelg 
i oskarżeń, padają bardzo często skrajne postulaty (np. „narko-
tyk, który należy wyplenić” lub „po co badania, skoro działa”). 

Co więcej – wśród zwolenników marihuany dostrzega się 
trend tworzenia organizacji o prawie „religijnym” zabarwieniu. 
Także i  przeciwnicy formują potężne organizacje zwalczania 
handlu rośliną, co jest związane często z walką z  formacjami 
przestępczymi. Siła negatywnych argumentów rośnie więc 
dramatycznie, co oczywiście nie pomaga w dotarciu do kon-
sensusu, nie dostarcza też argumentów za i przeciw.

Myślę więc, że pewną rolą lekarza jest próba rozwikłania 
sporu i  rzeczowe omówienie faktów, choć takie informacje 
nie są łatwe do przekazania w mediach, które liczą na szybkie, 
spektakularne i sensacyjne newsy.

Temat jest trudny i chyba nierozwiązywalny, jakoś tak dzi-
wacznie potraktowała nas historia i los, że pewne używki stały 
się powszechne i  dostępne, pewne zaś obrosły tajemną „złą 
mocą” i nie weszły do naszej kuchni, salonu i ogrodu. 

I właściwie nie wiadomo dlaczego. 

Jakie są fakty?
Marihuana, a właściwie Cannabis indica jest rośliną, w któ-

rej zawartych jest sporo substancji psychoaktywnych, to zna-
czy takich, które wpływają na naszą psychikę modulując jej 
aktywność. W  sumie można wyekstrahować ok. 500 różnych 
substancji, ale zasadnicze dwie: THC i CBD, to istotne składniki 
większości działań „aktywnych”.

THC (tetrahydrocannabinol) to główny składnik „haju” 
i odurzenia, CBD (cannabidiol) to podobno ten „dobry” o dzia-
łaniach uzdrawiających i  leczniczych. To oczywiście pewne 
uproszczenie, ale do naszej dyskusji możemy je bez dużych 
zastrzeżeń przyjąć. 

Z  relacji chorych pozostających pod moją opieką, mogę 
od razu w  tym momencie dodać, że w  przypadku działania 
przeciwpadaczkowego – jednak mieszanina obu substancji 
wydaje się być skuteczniejsza niż samo CBD, ale to oczywiście 
na razie obserwacje wrażeniowe małej grupy osób.

Preparatyka rośliny jest bardzo rozbudowana – popular-
ne papieroski („jointy”, „blanty” itp.) to forma dość tradycyjna, 
nowsze formy to różne przesącza, oleje, masła, ciasteczka i na-
pary. Lecznicza marihuana jest stosowana w formie tabletek, 
liści surowych sypanych do pokarmów i ew. sprayu. 

Obie substancje (THC i  CBD) nie rozpuszczają się w  wo-
dzie, najczęściej stosowaną preparatyką jest – w  przypadku 
zastosowań terapeutycznych – tworzenie olei o różnej nazwie 
(olej Simpsona, Jeffersona itp.) w zależności od metody przy-
gotowania.

„Zioło” ma tysiące lat 
Pierwsze zapisy o stosowaniu marihuany są datowane na 

ok. 3 tys. lat przed naszą erą.
Jej zastosowanie było już wtedy „rekreacyjne” (takie dość 

zabawne sformułowanie króluje dziś w opisach niemedyczne-
go zastosowania), ale też rytualne, obrzędowe i tylko czasem 
medyczne. 

Dziś marihuana jest legalnie dostępna w mocno restryk-
cyjnej formie w  niektórych państwach, istnieją dość liczne 
i  skomplikowane prawnie systemy posiadania i produkcji ro-
śliny, tak przez osoby prywatne, jak i instytucje, firmy i agendy 
państwowe. 

Nie jest tajemnicą, że roślina jest produkowana nielegal-
nie na wielką skalę i  jej dystrybucja przez duże organizacje 
przestępcze przynosi krociowe zyski, co jest jednym z potęż-
nych dystraktorów dyskusji. Istnieją liczne obawy, że tzw. „le-
galizacja” nie przyniesie zamierzonego przez postulujących 
efektu, bo dotychczasowa cena „czarno-rynkowa” stanie się 
wyższa z uwagi na podatek, akcyzę i inne opłaty „państwowe”, 
co spowoduje wtórny… „czarny” rynek.

Gdzie się spieramy? Jak dziś rozbija się dyskusja na temat 
marihuany? Gdzie są punkty sporne? Poniżej parę uwag, które 
są moim punktem widzenia, własną opinię każdy musi wyro-
bić sobie sam.

Narkotyczność marihuany?
„Narkotyczne” działanie THC, a  może i  innych związków 

chemicznych w roślinie można opisać w trzech płaszczyznach: 
efektu „gate”, zmienności dawki i potencjału uzależniania. 

Efekt „gate”, czyli „przez marihuanę dalej do twardych nar-
kotyków” nie jest pewny i jest raczej kwestionowany. Osobiście 
nie uważam, by skala zjawiska była duża i raczej osoby, które 
szukają różnych metod odurzania się trafiają też na marihu-
anę, ale to nie ona popycha do innych środków.

Zmienność dawki, czyli wyczerpywanie się działania re-
ceptorowego związków THC i pochodnych, to istotny problem 
kliniczny. Trzeba substancji zwykle używać więcej, by uzy-
skać podobny efekt. To jest problem także w  działaniu lecz-
niczym. Efekt receptorowy wiąże się też z  tzw. efektem „od-
stawiennym”, co oznacza pewien ostry zespół abstynencyjny 
po nagłym odstawieniu marihuany. Tak bywa zwykle u osób 
palących jej dużo i przewlekle. Zatem takie działanie może – 
w sposób istotny – upodabniać substacje aktywne marihuany 
do benzodiazepin i leków o działaniu silnie „receptorowym”, co 
może ograniczać lub uniemożliwiać stosowanie przewlekłe.

Potencjał uzależnienia jest mały, ale zauważalny. To jest 
fakt, który jest często niesłusznie negowany. Wiele osób re-
gularnie palących marihuanę twierdzi, że nie musiałoby tego 
robić, ale wycofanie jej okazuje się niemożliwe. 

Marihuana jest więc słabym narkotykiem. I  chyba mało 
szkodliwym.
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Porównywanie marihuany i alkoholu:  
bezsensowne

Alkohol dostał od losu i historii znacznie lepsze miejsce, 
choć jest chyba bardziej toksyczny i  szkodliwy w  nadmiarze. 
Jednak liczne preparaty alkoholu – wina, piwa, wódki czy 
wszelakie wytworne bimbry (whisky, koniaki itp.) są produ-
kowane dla wartości smakowych i tu jest istotna różnica. Spo-
życie alkoholu może być pozbawione szkodliwego działania 
substancji (alkohol etylowy i zwykle inne alkohole w konkret-
nym roztworze), o ile nie wypije się zbyt wiele. Można zatem 
smakować alkohol i próbować go, nie „upijając” się. Marihuany 
nie pali się by jej spróbować smakowo czy węchowo, ale by 
uzyskać działanie THC. 

Oczywiście nadmierne używanie alkoholu i  marihuany 
wiedzie do zguby i w każdym przypadku upadek jest inny, al-
kohol bywa przyczyną wyjątkowych tragedii. Marihuana jest 
mniej toksyczna – jak się wydaje – i relatywnie mniej destruk-
cyjna nawet w nadmiarze. 

CBD: remedium na wszelkie choroby?
Kampanie medialne ostatnich tygodni pokazują raczej 

rozpaczliwe próby uzyskania nowych substancji terapeutycz-
nych. Miesza się nazwy, pojęcia i wskazania, ale jedno jest w 
nich „pewne”: marihuana pomaga na wszystko i w 100%. 

A  więc – padaczka, stwardnienie rozsiane, nowotwory, 
procesy otępienne, spastyczność po urazach i u dzieci z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym. To te choroby, przy leczeniu 
których mamy często problemy z  leczeniem konwencjonal-
nym, a zatem szukamy czegoś alternatywnego. 

CBD może być – podkreślam: może – alternatywą wspo-
magającą proces leczenia. Ale nie ma – i to jest pewne! – du-
żych badań poprawnych metodologicznie i  na odpowiednio 
dużych próbach, by jednoznacznie powiedzieć, czy CBD jest 
skuteczne i bezpieczne. 

Dopiero ostatnio obserwujemy pewne doniesienia – np. 
organizacji badania wieloośrodkowego z zaślepioną podwój-
nie próbą o  poprawnej konstrukcji metodologicznej w  USA. 
Lekiem badanym ma być na przykład preparat Epidiolex – czy-
ste „syntetyczne” (?) CBD.

Pewnym cieniem na „czystości” zioła kładzie się też krążą-
ca w sieci plotka o pewnym dużym międzynarodowym kon-
cernie farmaceutycznym. Koncern ten zainwestował ponoć 
ogromne środki pod budowę standaryzowanych plantacji ma-
rihuany celem pozyskiwania z niej leku. To oczywiście nic no-
wego, bo podobnie z roślin pozyskiwaliśmy czy pozyskujemy 
inne popularne związki lecznicze jak digitalis.

Rodzi się jednak pytanie, czy „manifestacje” zwolenników 
legalizacji marihuany nie mogą być inspirowane przez prze-
mysł…? Nie chcę snuć domysłów.

Psychoza i napady paniki: to jest na pewno
Marihuana jest psychozotwórcza, powoduje też napady 

lęku. To jest fakt znany i  opisywany, choć znowu nie ma do-
brych i  dokładnych danych, jaki procent zażywających (i  co 
ważniejsze: jak intensywnie i jak długo!) ma takie objawy. Oso-
biście widziałem statystyki podające takie objawy u kilku do 
kilkunastu procent badanych, choć metodologia badań nie 
była w żadnym badaniu wystarczająca. Trzeba jednak liczyć się 
z poważnymi działaniami niepożądanymi. I nikt tego nie zmie-
ni żadną „propagandą”. 

To jest asumpt do rozważenia – jednak – by marihuanie 
nadać status „leku”, a więc ją dokładnie zbadać, określić kiedy 
i  komu można ją dać. A w  opakowaniu powinna pojawić się 
rzetelna informacja dla pacjenta.

Okrakiem na barykadzie
Konkludując: ścieranie się bardzo skrajnych i emocjonal-

nych argumentów i  grup osób zajmujących stanowisko po 
obu stronach barykady, dolewa oliwy do ognia dyskusji.

Nie wiem, czy byłbym dziś w stanie stanąć po jednej lub 
drugiej stronie, popierając jednoznacznie lub odrzucając kon-
cepcję stosowania medycznego marihuany. 

Na pewno wyraźnie oddzieliłbym działania na rzecz rekre-
acyjnego stosowania zioła, od działań na rzecz zastosowania 
medycznego. 

Nie jestem przeciwnikiem stosowania rekreacyjnego, 
w myśl rzymskiej maksymy, że chcącemu nie dzieje się krzyw-
da. Ale należy na pewno udzielać rzetelnej, nie jednostronnej 
i wyczerpującej informacji na temat bezpieczeństwa stosowa-
nia każdej używki. Ostatecznie mamy teraz technikę, środki 
i możliwości badania takich zjawisk. 

Apeluję też – raz jeszcze na łamach Psychiatry – o rzeczo-
wą dyskusję pozbawioną emocji i przekłamań. To będzie dobre 
dla obu stron. <cuadrado>
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ZJAZD 
APA

    Joanna Królicka

W  dniach 16-20 maja w  samym sercu Toronto miał 
miejsce 168 Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycz-
nego, w  którym wzięło udział 14 tys. uczestników z  całego 
świata. W trakcie tych pięciu dni odbyło się ponad 500 sym-
pozjów z zakresu całego spektrum zaburzeń psychicznych. Te-
matem przewodnim tegorocznego spotkania była „Integracja 
ciała i umysłu, serca i duszy”. Nawiązując do hasła konferencji, 
w trakcie sesji otwierającej odbyła się żywa dyskusja Dr Helen 
S. Mayberg, neurolog, której badania nad głęboką stymulacją 
mózgu pozwoliły lepiej zrozumieć neurobiologię depresji, z by-
łym od kilku minut prezydentem APA Dr Summergardem oraz 
Patrickiem Kennedym, od lat zaangażowanym w promowanie 
zdrowia psychicznego. Tematem ich rozmowy były najnowsze 
doniesienia z  dziedziny nauk o  mózgu oraz jej obiecującym 
wpływie na dalszy rozwój i kierunek psychiatrii. Podkreślono 
istotną rolę psychiatrów w  prowadzeniu rozmowy na temat 
biologicznego podłoża chorób psychicznych poza własnym 
środowiskiem, także w  mediach, rozmów o  psychiatrii jako 
dziedzinie zajmującej się chorobami “neuropsychiatrycznymi”, 
jednak w taki sposób, żeby nie utracić jej “serca i duszy”.

społeczeństwo 
ocenia się na 

podstawie tego, 
jak traktuje 

swoich najsłab-
szych obywateli

Nowa Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego Dr Renée Binder mówiła o konieczności umocnienia 
pozycji opieki psychiatrycznej jako części podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz o  potrzebie objęcia opieką psychiatryczną 
najbardziej potrzebujących i  najbiedniejszych obywateli Sta-
nów Zjednoczonych. W swojej wypowiedzi cytowała Gandhie-
go i Churchilla: „społeczeństwo ocenia się na podstawie tego, 
jak traktuje swoich najsłabszych obywateli”.

Rozwijające doświadczenie
Dla mnie, jako rezydenta, uczestnictwo w  zjeździe APA 

było rozwijającym doświadczeniem, wniosło świeży powiew 
w dotychczas zdobytą wiedzę, rozwinęło nowe umiejętności. 
Ogromną wartością edukacyjną była możliwość posłuchania 
i  dyskusji z  naukowcami i  liderami psychiatrii, a  także auto-
rami książek i  artykułów, które z  zaciekawieniem dopiero co 
czytałam, lub o których odkryciach tylko słyszałam (m.in Glen 
O’Gabbard, Karl Deisseroth, Stephen M. Stahl).

Bardzo ciekawy wykład na temat chorób afektywnych 
jako czynnika ryzyka rozwoju otępienia wygłosił Kenneth Shul-
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man z Uniwersytetu w Toronto. W trakcie wystąpienia, przed-
stawione przez niego badania pokazywały 13% wzrost ryzyka 
rozwoju otępienia z każdym kolejnym epizodem depresyjnym. 
Stan zapalny, do którego dochodzi w trakcie depresji, zwięk-
szał podatność na toksyczność amyloidu beta i prowadził do 
rozwoju choroby Alzheimera. Shulman przedstawiał także ba-
dania porównujące częstość wystąpienia otępienia u pacjen-
tów z  depresją i  manią oraz chorobami somatycznymi, m.in. 
zespołem metabolicznym. W grupie pacjentów maniakalnych 
prawdopodobieństwo zachorowania było mniejsze niż u  pa-
cjentów depresyjnych i  zmniejszało się z  ilością i  długością 
leczenia solami litu. Było jednak wyższe niż u pacjentów z ze-
społem metabolicznym.

Gry i zabawy umysłowe
W trakcie tych pięciu dni miałam także okazję wziąć udział 

w  sesjach adresowanych bezpośrednio do rezydentów, roz-
wijających praktyczne umiejętności oraz poruszających istot-
ne problemy, z  którymi możemy się spotkać w  naszej pracy. 
W trakcie tych sesji rozwinęłam m.in. umiejętność pisania abs-

traktów i artykułów oraz tworzenia plakatów, poznałam meto-
dy radzenia sobie z pacjentami pobudzonymi i agresywnymi, 
metody oceny ryzyka wystąpienia agresji oraz popełnienia 
samobójstwa, zaczęłam bardziej zastanawiać się nad granica-
mi własnej prywatności w erze internetu i serwisów społecz-
nościowych, a  także nad niebezpieczeństwami komunikacji 
z pacjentem przy pomocy telefonu oraz drogą mailową, która 
jest dość często praktykowana. Ciekawym zakończeniem tych 
spotkań było “Mind Games” odbywające się po raz dziewiąty 
na APA i prowadzone przez Dr Glena O’Gabarda, autora wielu 
podręczników z  zakresu psychoterapii. Trzy najlepsze grupy 
rezydentów reprezentujące swoje uczelnie i wyłonione w trak-
cie całorocznych eliminacji spotkały się, by porównać swoją 
wiedzę. Widownia w  wieku od zera w  górę kibicowała, krzy-
czała i dobrze się bawiła. 

Na koniec tej relacji chciałam szczególnie zachęcić mo-
ich kolegów będących w trakcie specjalizacji do uczestnictwa 
w przyszłorocznych zjazdach APA, ponieważ warunki uczest-
nictwa są dla nas o wiele korzystniejsze. Zatem do zobaczenia 
w Atlancie! <cuadrado>
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Wiosna ProPsyche
  Agnieszka Ziołkowska

Naszą działalność zainaugurowaliśmy konferencją na-
ukową z cyklu Wiosna ProPsyche pt. „Psychiatria niemal oso-
bista. Klinicyści dla klinicystów”. Konferencja pod przewodnic-
twem naukowym prof. dr hab. n. med. Łukasza Święcickiego 
odbyła się 9 maja 2015 roku w  hotelu Westin w Warszawie. 
W konferencji uczestniczyło ponad 210 psychiatrów i psycho-
logów klinicznych z całej Polski. Głównym sponsorem konfe-
rencji była firma Lundbeck, a patronat medialny objął kwar-
talnik Psychiatra. Konferencja ma na celu upowszechnienie 
w  środowisku psychiatrów i  psychologów swobodnego do-
stępu do wiedzy o wysokich walorach naukowych oraz – na 
co kładziemy nacisk – przydatnej w codziennej pracy każdego 
lekarza praktyka.

Całodniowa konferencja składała się z  trzech części. 
Pierwsza sesja poświęcona była zaburzeniom afektywnym 

i pozwoliła dowiedzieć się, jak skuteczniej pomagać pacjen-
tom, zarówno z  perspektywy lekarza psychiatry, jak i  psy-
chologa (prof. dr n. med. Łukasz Święcicki, dr n. hum. Anna 
Braniecka, prof. dr n. med. Przemysław Bieńkowski). Druga 
sesja – zaburzeń wieku rozwojowego – zachęciła do wnikli-
wego spojrzenia na objawy obserwowane u małych pacjen-
tów i do budowania zaufania w relacji rodzic – dziecko (prof. 
dr n. hum. Małgorzata Święcicka, prof. dr n. hum. Agnieszka 
Maryniak, prof. dr n. med. Filip Rybakowski). Trzecia sesja 
o  leczeniu uzależnień – wzbudziła ogromne zaciekawienie 
i podziw dla swobody z jaką wykładowcy poruszali się w tym 
trudnym temacie (prof. dr n. med. Marcin Wojnar, dr n. med. 
Anna Basińska, dr. n. med. Helena Baran – Furga). Doskonała 
kadra wykładowców gwarantowała wysoki poziom naukowy 
konferencji, a przekazana wiedza spotkała się z wielkim uzna-
niem słuchaczy. 

Szczególne zainteresowanie wzbudził inauguracyjny 
wykład prof. Święcickiego pt. „Ocena ryzyka samobójstwa. 
Trudna, czy niemożliwa”. Profesor dowodził, że ocena ta jest 

Centrum Psychiatrii i Psychologii 
ProPsyche rozpoczyna w 2015 roku 
nowe przedsięwzięcie mające na 
celu podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych lekarzy i psychologów pod 
nazwą ProPsyche EDU.
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rzeczywiście trudna, ale konieczna! Podkreślił, że pytanie 
o myśli samobójcze powinno być elementem każdego bada-
nia psychiatrycznego. Pytając pacjenta nie zwiększamy ryzy-
ka samobójstwa i bardzo często możemy liczyć na prawdziwą 
odpowiedź. Na koniec profesor przestrzegał, że klinicyści mu-
szą liczyć się z  niepowodzeniami w  ocenie ryzyka samobój-
stwa u  swoich pacjentów, ponieważ samobójstwa są często 
podejmowane impulsywnie. Niejednokrotnie są też dobrze 
przygotowane. Jednakże niepowodzenie w ocenie ryzyka sa-
mobójstwa nie jest winą lekarza, o ile podjął on wystarczające 
starania podczas dotychczasowego kontaktu z pacjentem.

Konferencja przebiegała w  miłej atmosferze i  stała się 
okazją do spotkań w gronie profesjonalistów, wymiany myśli 
na tematy zawodowe i koleżeńskie. 

W  ramach programu ProPsyche Edu przez cały rok (od 
września do czerwca) w każdą pierwszą sobotę miesiąca będą 
odbywały się wykłady, warsztaty, seminaria i  konsylia prze-
znaczone dla lekarzy psychiatrów i psychologów klinicznych, 
którzy pracują w swoich prywatnych gabinetach poza głów-

nymi ośrodkami klinicznymi i  mają tym samym utrudniony 
dostęp do najnowszej wiedzy naukowej. Mamy nadzieję, że 
zarówno wybitna kadra naukowa jak i nasza wieloletnia prak-
tyka kliniczna okażą się pomocne w podnoszeniu kwalifikacji 
lekarzy i psychologów zarówno z klinik szpitalnych jak i z ga-
binetów prywatnych. Szczegółowe informacje dostępne na  
www.propsyche.pl

Natomiast konferencje z  cyklu Wiosna ProPsyche będą 
się odbywały co rok i  jak sama nazwa wskazuje – zawsze na 
wiosnę. 

Serdecznie zapraszamy! <cuadrado>
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I Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

W poszukiwaniu  
wspólnego języka
Janina Sonik

Informacja o  tym, że 
w Warszawie odbędzie się cykl 
spotkań filozoficzno-psychia-
trycznych, od razu wzbudziła 
moje zainteresowanie. Sądzę, 
że na pytanie, czy psychiatria 
potrzebuje filozofii, odpowiedź 
brzmi tak. Tak – ponieważ re-
fleksja filozoficzna daje moż-
liwość głębszego rozumienia 
podstawowych pojęć psychia-
trycznych oraz daje narzędzia 
potrzebne do krytycznej re-
fleksji nad dominującymi dok-
trynami psychiatrycznymi. 

Mimo możliwości opa-
nowania objawów cho-
robowych środkami psy-
c h o f a r m a k o l o g i c z n y m i , 
choroba psychiczna nie tra-

ci swojej niezrozumiałości. Dominujące w  psychiatrii  
podejście biologiczne i nozologia ICD okazują się niewystarcza-
jące. Co ciekawe, w  Polsce, po erze artykułów popularnonau-
kowych o  neuroprzekaźnikach, depresja wkroczyła do teatru 
(„Efekt” Agnieszka Glińska).

Lekarz robi swoje, dąży do budowania mostów między 
człowiekiem a  człowiekiem i  warto odpowiedzieć na pytanie, 
czy język filozofii jest mu w stanie w tym pomóc. Z jednej stro-
ny, wzbogacenie instrumentarium psychiatrii o narzędzia filozo-
ficzne pozwala zbliżyć się do próby zrozumienia pojęć psycho-
patologicznych, ich treści i wzajemnych relacji. Z drugiej strony,  
zdajemy sobie sprawę, że nie ma teorii, która byłaby w  stanie 
ogarnąć rzeczywistą egzystencję człowieka. To właśnie budzi 
pokorę, która – jak wierzę – w postawie lekarza praktyka jest po-
żyteczna.

Głównym elementem I  Otwartego Seminarium Filozoficz-
no-Psychiatrycznego był dwugłos prof. Jacka Wciórki i prof. Zofii 
Rosińskiej pod tytułem „W poszukiwaniu wspólnego języka”.

Prof. Wciórka zwrócił uwagę, że gdy psychiatria stara się być 
nauką, automatycznie staje się neurobiologią lub psychologią 
i błyskawicznie oddala od tego, czym ma być w pierwotnym za-
łożeniu, czyli jedną ze składowych „sztuki lekarskiej”, której głów-
nym zadaniem jest nawiązanie relacji, ulga w cierpieniu. 

Według Hansa-Georga Gadamera „nie ma zrozumienia 

bez porozumienia”, nie ma psychiatrii bez zbudowania relacji. 
Techniczny, naukowy język – niewątpliwie potrzebny do struk-
turalizacji – gdy staje się narzędziem opisu faktycznej rzeczy-
wistości (tego, co przeżywa pacjent), staje się językiem uprzed-
miotowiającym chorego i  kończy komunikację. Ilustruje to 
przytoczony przez prof. Wciórkę przykład – stwierdzenie lekarza:  
„jest pan chory, to co pan słyszy, to są omamy, a to co pan mówi, 
to są urojenia” zamyka możliwość porozumienia, a  co za tym 
idzie, uniemożliwia zbudowanie relacji terapeutycznej. 

Jaki w  takim razie powinien być język psychiatrii?  
Prof. Wciórka kładzie nacisk na to, że psychiatrii, w jej praktycz-
nym aspekcie potrzebny jest język upodmiotowiający chorego, 
czyli język jego skargi. 

Czy jednak do tego naprawdę potrzebna jest filozofia?  
Wydawać by się mogło, że nie. Przecież język upodmiotowia-
jący chorego jest językiem uniwersalnym, tym najprostszym, 
ludzkim, jak sądzić można, niewymagającym tłumaczenia, a tym 
bardziej skomplikowanej terminologii filozoficznej. Jednak 
współczesny psychiatra funkcjonuje w  nowoczesności, która 
medycynę unaukowiła, domaga się twardych dowodów, opar-
ła ją na faktach (EBM), a  psychiatrii narzuciła język DSM i  ICD.  
Wyspecjalizowana nauka wyrosła z ludzkiej potrzeby pewności, 
lecz gdy staje się nawykiem, automatyzuje życie i staje się pro-
blemem. W tym procesie język odgrywa rolę kluczową, ponie-
waż nie tylko opisuje rzeczywistość, lecz narzucając ramy my-
śleniu – w pewnym sensie – ją współtworzy. W tym kontekście 
rozwój medycyny i psychiatrii wpływa na to, jak rozumiemy ota-
czający nas świat. 

Jak podkreślił prof. Andrzej Kapusta, filozofia może być po-
mocna, ponieważ zajmuje się analizą praktycznych konsekwen-
cji posługiwania się przez praktyków takim czy innym językiem 
badawczym, tym co się kryje za pojęciami prawdy czy efektyw-
ności. Między innymi z  tej racji prof. Wciórka i  prof. Rosińska  
zgodzili się, co do faktycznej potrzeby wypracowania wspólnej 
wrażliwości i badania wspólnoty obu dziedzin. 

Bez wątpienia jest wiele płaszczyzn styku filozofii i psychia-
trii. Udowodniła to dalsza część spotkania i niezwykle ożywiona 
dyskusja, która wykroczyła poza problematykę języka. Porusza-
ne były kwestie normy i patologii, pytania, na ile instytucja szpi-
tala psychiatrycznego jest instytucją przemocową, na ile bezpo-
średni jest wpływ polityki na psychiatrię. Intrygujących tematów 
jest dużo, ale i  spotkań będzie więcej. Następne seminarium  
(20 czerwca) poświęcone będzie granicom zdrowia i normalno-
ści, a zatem granicom i ograniczeniom samej psychiatrii. <cuadrado>

Lekarz (…) dąży 
do budowania 

mostów między 
człowiekiem 

a człowiekiem 
i warto odpo-

wiedzieć na py-
tanie, czy język 
filozofii jest mu 
w stanie w tym 

pomóc. 
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I Otwarte Seminarium
Filozoficzno-Psychiatryczne

Pragma czy 
wrażliwość
Katarzyna Szaulińska

18 kwietnia 2015 r. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w  Warszawie odbyło się I  Otwarte Seminarium Filozoficzno-
-Psychiatryczne pod hasłem “Psychiatria i  Filozofia w  poszu-
kiwaniu wspólnego języka”. W  spotkaniu brali udział między 
innymi po stronie filozofów: prof. Zofia Rosińska, mgr Jakub 
Tercz, a  po stronie psychiatrów prof. Jacek Wciórka, dr hab. 
Tadeusz Nasierowski. Wystąpili również filozofowie “z pograni-
cza”: dr hab. Andrzej Kapusta mający wykształcenie medyczne 
i dr Mira Marcinów, filozof i psycholog.

W  trakcie seminarium padła co prawda ostrzegawcza 
anegdota o  pewnej konferencji, na którą zaproszono dwóch 
wielkich filozofów: Leszka Kołakowskiego i  Richarda Rorty’e-
go. Pomijając szczegóły, wniosek z anegdoty był taki, że nawet 
(szczególnie?) wielkim umysłom trudno jest słuchać rozmów-
cy i  prowadzić dialog zamiast monologu. Anegdota, zamiast 
ostrzeżeniem, stała się przepowiednią. Mimo, iż spotkanie 
było ciekawe, miało dużą publiczność i emanowało sporą dozą 
deklaratywnej chęci wymiany myśli, to zawarte w temacie po-
szukiwanie wspólnego języka przebiegało dosyć opornie. Być 
może winna temu była formuła narzucająca większości prele-
gentów tematy wykładowe – nie zawsze w jasny sposób zwią-

zane z  głównym wątkiem, jak np. “Kwantowa teoria umysłu”, 
po których brakło czasu na dyskusję, być może mętność celu. 
A być może coś jeszcze innego.

W  mojej opinii najbardziej błyskotliwą myśl wniósł prof. 
Wciórka, twierdząc, że wspólnym językiem psychiatry i filozofa 
powinien być język potoczny. Mówił, że w kontakcie z pacjen-
tem żaden medyczny dyskurs nie opisze z taką dokładnością 
subiektywnego doświadczenia człowieka, jak właśnie mowa 
potoczna, jednocześnie prosta, pełna detali i  uniwersalna. 
I w ten sam sposób mowa potoczna jest mową naturalną dla 
każdego człowieka bez względu na wykształcenie – czyli i dla 
filozofa i  dla psychiatry. Jego rozmówczyni, prof. Rosińskiej, 
trudno było przyznać mu rację, broniła języka filozofii i  pro-
ponowała zamiast jego zmiany, oparcie rozmowy na bazie 
“wspólnej wrażliwości”. Pojęcia tego nie określiła bliżej – sądzę, 
że chodziło o “wrażliwość filozoficzną”.

Pytaniem, które nie padło na seminarium, a jednak wciąż 
rzucało cień na całą istotę spotkania, była kwestia władzy. 
Trudno się obyć bez myślenia o władzy, jeśli tematem semina-
rium jest wybór języka, a wraz z nim wszystkie kwestie związa-
ne z monopolem na prawdę. Nieustępowanie prof. Rosińskiej 

“Nie rozumieją mnie:  
nie jestem językiem dla tych 
uszu. Za długo w istocie 
żyłem w górach, zanadto 
wsłuchiwałem się w szelesty 
drzew i poszumy strumieni: 
i oto mowa ma jest dla nich 
mową pasterzy kóz.”
Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra
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w kwestiach języka wydawało się związane z pytaniem, czy to 
psychiatra powinien służyć filozofowi, czy filozof psychiatrze? 
I tak naprawdę – czym? I czego oczekujemy? Zmiany myślenia, 
czy wprowadzenia tej zmiany w życie?

Jeśli istnieje wspólne pole myśli i działania, to jego znale-
zienie wymaga ustępstw z obu stron. Nie mówiąc już o tym, że 
wprowadzanie w  życie myślenia filozoficznego nie dzieje się 
w dialogu psychiatry z filozofem, ale w ciasnej sieci zależności 
ekonomicznych i politycznych – o czym wspomniał docent Ka-
pusta. A jakby nie patrzeć, dla ekonomistów i polityków język 
potoczny również jest językiem naturalnym. 

Skoro twierdzi się, że patrzenie filozoficzne jest dla psy-
chiatry (i  to każdego!) ważne, to warto zastanowić się, co 
w nim jest takiego ważnego i jak skłonić psychiatrów do zgłę-
biania tej wiedzy. Warto byłoby też rozpocząć jakiekolwiek 
działanie od “fenomenologicznego opisu” grupy docelowej 
lub (dla tych, co wolą żargon marketingowy od filozoficznego): 
“badania rynku”. 

Sądzę, że większość psychiatrów jest z  samego faktu 
ukończenia studiów medycznych “skażona” myśleniem prag-
matycznym i póki filozofia nie wskaże punktów, które dla prze-
ciętnego psychiatry mogą być potencjalnie użyteczne w prak-
tyce klinicznej – nie stanie się wiedzą powszechną, co jak być 
może błędnie sądzę, było celem Otwartego Seminarium.

Oczekiwanie od psychiatrów “wrażliwości filozoficznej”, 
znajomości terminologii i szczerego pędu do wiedzy, skazuje 
filozofię na bycie nauką dla wybranych.

Z kursu prof. Parnasa dotyczącego zastosowania fenome-
nologii w psychiatrii wyniosłam wniosek, że filozofia naprawdę 
może pogłębić patrzenie na pacjenta chorego na schizofrenię, 
ułatwić diagnozowanie i  szukanie metod terapeutycznych. 
Wydaje mi się, że filozofia egzystencjalizmu i postmodernizmu 
jest ciekawa w kontekście psychoterapii, a myśl Foucault i Gi-
rarda – antypsychiatrii, praw pacjentów i stygmatyzacji. Innymi 

słowy, uważam, że istnieje interesujące praktyczne minimum, 
które mogłoby zostać podane prostym, bliskim potocznemu 
językiem w trakcie kursu, który w przyszłości mógłby stać się 
obowiązkowy w szkoleniu rezydentów z psychiatrii. W zamian 
psychiatrzy mogliby filozofów zapoznać z namacalnymi realia-
mi psychiatrii – oprowadzić po szpitalu, umożliwić rozmowę 
z  pacjentami. Takie doświadczenia mogłyby wnieść świeży 
prąd w myśl filozoficzną, pomóc uniknąć scholastycznego za-
pętlenia i oderwania od rzeczywistości. 

Szkoda, żeby tyle dobrych chęci legło w gruzach dyskusji 
o tym, jak dyskutować. <cuadrado>
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I Otwarte Seminarium  
Filozoficzno-Psychiatryczne 

Systemy  
Otwarte
Tadeusz Nasierowski

18 kwietnia 2015 r. odbyło się w  Warszawie 
w  Muzeum Sztuki Nowoczesnej I  Otwarte Seminarium 
Filozoficzno-Psychiatryczne pod roboczym tytułem Psy-
chiatria i  filozofia w  poszukiwaniu wspólnego języka. Nie 
było to pierwsze tego rodzaju spotkanie. 

Na początku lat 80. XX wieku w  Katedrze Metod 
Matematycznych Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego zaczęło odbywać się seminarium Systemy 
otwarte, którego tematyka obejmowała kwestie filozofii 
nauki, teologii, jak też zahaczała o  psychiatrię. Inicjato-
rem i  prowadzącym seminarium był twórca i  kierownik 
Katedry Krzysztof Marin. 

Jego uczestnikami byli także psychiatrzy, w szczegól-
ności Zdzisław Bizoń, który miał wystąpienie poświecone 
ludzkiej świadomości. Osobą, która wiązała Z. Bizonia  
z  K. Maurinem był Jerzy Prokopiuk. Maurin i  Prokopiuk 
znali się od młodości, dodatkowo Maurina i Prokopiuka 
łączyło wspólne zaangażowanie w ruch antropozoficzny 
skupiony wokół osoby Roberta Waltera w  Komorowie, 
a następnie pisma Gnosis. 

Na seminarium Systemy otwarte gościło wielu wybit-
nych uczonych i myślicieli z Polski i zagranicy, m.in. Carl 
Friedrich von Weizsäcker. J. Prokopiuk był tłumaczem 
dzieł Z. Freuda i  Carla Gustava Junga. Otwartość myśli 
Junga stała się czynnikiem, który sprawił, że można uznać 
za kolejny etap rozwoju idei seminarium Systemy otwarte 
coroczne Forum Inspiracji Jungowskich, zorganizowane 
po raz pierwszy w 1995 r. 

W  założeniu Forum było spotkaniem z  czytelnika-
mi czasopisma ALBO albo propagującego myśl Junga 
w Polsce, które założył i redaguje Waldemar Dudek. 19 XII 
1995 r. podczas I Forum zatytułowanego Psychologiczne 
problemy współczesności, które odbyło się w Klubie Leka-
rza w Warszawie, referat miała m.in. Zofia Rosińska (Toż-
samość w  dialogu), zaś na II Forum, zatytułowanym Sny 
współczesnej kultury, K. Maurin wygłosił referat Antropos. 
Syn Człowieczy jako idea. 

W 2015 r. odbyło się XX Forum Inspiracji Jungowskich 
zatytułowane Technopol i  humanizm. Inicjatywę Otwar-
tych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych można 
uznać za kolejne odgałęzienie seminarium K. Maurina. <cuadrado> 

Hydroksyzyna pod 
specjalnym nadzorem

Europejska Agencja Leków opublikowała 27 marca br. 
zalecenia dotyczące stosowania hydroksyzyny. Na podstawie 
analizy przeprowadzonej przez PRAC (Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee), która dotyczyła wyników opubliko-
wanych badań oraz danych z  Pharmacovigilance, potwier-
dzono, że hydroksyzyna ma potencjał m.in. do blokowania 
kanałów hERG i  zwiększania tym samym ryzyka wydłużenia 
odstępu QTc w EKG i w związku z tym wystąpienia potencjal-
nych, groźnych zaburzeń rytmu pracy serca.

W związku z powyższym zalecono: 
<cuadrado> Ograniczenie maksymalnej dawki dobowej  
   hydroksyzyny do 100 mg u osób dorosłych,
<cuadrado> Unikanie stosowania hydroksyzyny u osób     
   w wieku podeszłym lub stosowania możliwie  
   jak najkrócej, w maksymalnej dawce 50 mg dziennie.

Hydroksyzyna jest przeciwwskazana u pacjentów ze zna-
nym wrodzonym lub nabytym wydłużeniem odstępu QT, pa-
cjentów za znanym czynnikiem ryzyka wydłużenia QT, choro-
bami układu krążenia, istotnymi zaburzeniami elektrolitowymi 
(hipokaliemia, hipomagnezemia), istotną bradykardią, a także 
w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków wydłu-
żających odstęp QT. Należy zachować ostrożność stosując hy-
droksyzynę z silnymi inhibitorami CYP3A4/5 i dehydrogenazy 
alkoholowej.  

Lurazydon na razie  
nie dla nas

W maju br. dotarła do nas informacja o tym, że firmy 
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. i Takeda Pharmaceuti-
cal Company Limited ogłosiły zamiar rozwiązania umowy do-
tyczącej wspólnego opracowania i sprzedaży atypowego leku 
przeciwpsychotycznego lurazydonu. Oznacza to przeniesienie 
praw obrotu lekiem w państwach Unii Europejskiej z powro-
tem na firmę Sumitomo. Lurazydon (Latuda), został zarejestro-
wany w  2011 w  USA, w  2012 w  Kanadzie, zaś w  2014 w  UE. 
W  informacji prasowej podkreślono, że decyzja nie wynika 
z  nowych informacji na temat bezpieczeństwa, lub skutecz-
ności produktu. Jednakże w komentarzach zwraca się uwagę 
na fakt ogłoszenia niedawno negatywnych wyników badania 
klinicznego III fazy – PASTEL STUDY. Badanie miało prowadzić 
do zarejestrowania lurazydonu we wskazaniu schizofrenia 
w Japonii.
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refleksjeZdrowie psychiczne 
a duchowość 
Łukasz Cichocki

Zakład Psychiatrii Środowiskowej
Katedry Psychiatrii CM UJ

Polifoniczne ja
Profesjonaliści pracujący z  oso-

bami chorującymi psychicznie w  co-
raz większym stopniu skupiają się nie 
na objawach zaburzeń, ale na tym, co 
może służyć zdrowieniu, odzyskiwaniu 
lub uzyskiwaniu zdrowia psychicznego. 

Wzięte z nomenklatury anglosaskiej po-
jęcia recovery lub resilience, czyli zdro-
wienia lub odporności/umocnienia, są 
coraz częściej używane i  wskazują na 
udział osób chorujących, ich potencjal-
nie korzystny wpływ na własne zdrowie. 
Koncepcją, która może być pomocna 
w  procesie zdrowienia, zrozumienia sa-
mego siebie, jest idea polifonicznego 
ja (1). Zakłada ona, że nie jesteśmy we-
wnętrznym monolitem, tylko składamy 
się z szeregu poszczególnych części, któ-
re mogą (powinny?) wchodzić ze sobą 
w dialog. Te części możemy rozpatrywać 
na przynajmniej dwa sposoby. Jednym 
z  nich jest stosowane w  psychoterapii 
psychodynamicznej pojęcie wewnętrz-
nych reprezentacji obiektów. Ważne dla 
nas osoby – rodzice, mężowie i  żony, 
dzieci, przyjaciele, terapeuci itd. nie tylko 
funkcjonują jako realne obiekty w prze-
strzeni zewnętrznej, ale także jako zesta-
wy unikalnych uczuć, myśli, wspomnień 
w naszym wnętrzu. 

Drugim sposobem jest podział 
naszego wnętrza na obszary związane 
z pewnymi funkcjami, co Zygmunt Freud 
w pewnym uproszczeniu podzielił na id, 
ego i superego. W bardziej złożonym po-
dziale mamy nasze wewnętrzne dziecko 
i naszego wewnętrznego krytyka, mamy 
obszar związany z seksualnością, obszar 
związany z negocjowaniem/relacjami ze 
światem zewnętrznym, wreszcie obszar 
szeroko rozumianej duchowości.

Poszukiwanie sensu
Victor E. Frankl pisał w swoim dzie-

le „Człowiek w  poszukiwaniu sensu” 
o trzech potencjalnych źródłach sensu – 
twórczości (w tym także pracy), relacjach 
z  innym osobami, wreszcie transcen-
dencji rozumianej jako wiara w  rzeczy 
nieprzemijające. W naszym, europejskim 
kręgu kulturowym jednym z  podsta-
wowych źródeł wiedzy, porządkowania 
tego obszaru jest tradycja judeochrze-
ścijańska. Szanując tradycje innych kul-
tur i  religii mam głębokie przekonanie, 
że także nasza tradycja wymaga szacun-
ku i odkrywania na nowo, w aktualnych 
kontekstach. W związku z tym, w dalszej 
części mojej pracy będę się odwoływał 
do pojęć wywodzących się wprost z  tej 
tradycji. Jednocześnie chcę zaznaczyć, 
że mam świadomość trudności związa-
nych ze sferą duchową i  jej potencjal-
nego wpływu na zdrowie psychiczne. 
Niejednokrotnie w  pracy z  pacjentami 
stykałem się z  sytuacjami, gdzie obszar 
duchowy był bardzo straumatyzowany, 
niedojrzały, czy wreszcie był wprost ob-
szarem psychopatologii. Jednocześnie 
znam szereg osób z różnymi diagnozami 
(w  tym także zaburzeń psychotycznych 
i uzależnień), które o swoim zdrowieniu 
mówią jednoznacznie, że wiązało się ono 
z poprawą, nieraz radykalną, relacji z Bo-
giem.

„Słuchaj Izraelu…”
Ten fragment Starego Testamentu 

jest wspólny zarówno dla tradycji ży-
dowskiej jak i chrześcijańskiej. Jaki może 
mieć wpływ na zdrowie psychiczne? 
Kładzie nacisk na umiejętność, postawę 
słuchania. Współczesny świat i  my, lu-
dzie w nim żyjący, jesteśmy w takim pę-
dzie, pośpiechu, że przestajemy słuchać. 
Przestajemy słuchać innych ludzi, bo to 
wymaga zatrzymania się, uwagi, a  my 
przecież nie mamy na to czasu. Jedna 

Styk zdrowia psychicz-
nego i  duchowości jest istotny 
z  kilku powodów. Wielu pacjen-
tów zgłaszających się do terapii 
wnosi wątki z  obszaru ducho-
wości. Duchowości rozumianej 
zarówno szeroko, po „franklow-
sku”, jako obszar zagadnień 
związanych z  sensem życia, jak 
i  w  odniesieniu do określonych 
tradycji religijnych. Odniesienie 
się do tych wątków, przy jed-
noczesnym zachowaniu granic 
własnych kompetencji, może 
być pomocne w  budowaniu 
przymierza terapeutycznego. Po 
drugie, obszar ten jest istotny, 
gdyż może być z  jednej strony 
obszarem zaburzenia, z  drugiej 
zasobem dającym siły do zdro-
wienia. Wreszcie, biorąc pod 
uwagę perspektywę historyczną 
należy wspomnieć, że opieką 
i  leczeniem osób chorujących 
psychicznie na przestrzeni wie-
ków zajmowali się także, a w nie-
których okresach głównie, ludzie 
będący duchownymi różnych 
religii.
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z osób pracujących w krakowskim Szpi-
talu im. J. Babińskiego – psychiatra, psy-
choterapeutka, została zapytana przez 
dziennikarkę o  przyczynę wzrastającej 
radykalnie ilości samobójstw „ale szyb-
ko, szybko, bo mamy tylko 35 sekund”. 
„I właśnie o to chodzi proszę Pani” odpo-
wiedziała lekarka, „mamy za mało czasu 
na rozmowę i  dlatego się zabijamy”. To 
sformułowanie jest też o  tyle ważne, że 
jak nie ma słuchania, to nie ma dialogu. 
Nawet jak ktoś będzie chciał coś z siebie 
wyrzucić, coś o sobie powiedzieć, to jeśli 
zabraknie czasu i  miejsca na wysłucha-
nie, dialog się nie powiedzie. 

Mamy problem nie tylko ze słucha-
niem innych. Mamy problem także ze 
słuchaniem samych siebie. Prowadzę 
dużo zajęć dydaktycznych ze studenta-
mi różnych uczelni, w  tym studentami 
medycyny i  psychologii. Na koniec za-
jęć zastanawiam się wspólnie z nimi, co 
mogą robić, żeby dbać o swoje zdrowie 
psychiczne. Czy umieją na przykład po-
być sami ze sobą i  zobaczyć, „co u  nich 
słychać”, co myślą, co czują? Niepokojąco 
duża część tych osób odpowiada, że nie 
jest w stanie wysiedzieć w spokoju sama 
ze sobą dłużej niż kilka minut. 

„Ale powiedz tylko słowo…” 
Sformułowanie pojawia się już 

w  Nowym Testamencie. Wskazuje na 
wielką moc, która kryje się w  słowach. 
Moc, która może leczyć. Myślę, że nie 
muszę przekonywać osób czytających 
te słowa, że tak jest w istocie. Niejedno-
krotnie na nocnych dyżurach wzywany 
do pacjenta czy pacjentki w  niepokoju, 
starałem się przede wszystkim poroz-
mawiać. Oczywiście nieraz bywało tak, 
że sama rozmowa nie wystarczyła, że 
trzeba było podać jakiś lek. Ale jestem 
głęboko przekonany, wskazują na to też 
wyniki szeregu badań naukowych, że 
lek przyjmowany od kogoś, o kim myśli-
my, że jest nam życzliwy, kto chce nam 
pomóc, działa inaczej, skuteczniej niż 
wtedy, gdy nie korzystamy, nie umiemy 
korzystać z efektu placebo. Moja obser-
wacja związana zarówno z  doświadcze-
niami dyżurowymi jak i z prowadzeniem 
psychoterapii wskazuje na to, że pacjen-
ci nieraz po latach pamiętają jakieś sło-
wa, sformułowania, które okazały się im 
pomocne. Przyznam, że byłem skrajnie 
zaskoczony, jak kiedyś w  klinice chorób 
zakaźnych, w trakcie konsultacji doro-
słej kobiety, której wygląd nikogo mi nie 

przypominał, dowiedziałem się od niej, 
że pamięta naszą jednorazową rozmowę 
sprzed lat, gdy była nastolatką hospitali-
zowaną w Klinice Psychiatrii Dzieci i Mło-
dzieży. Używajmy tego potencjału, który 
w nas tkwi. Nasi pacjenci potrzebują na-
szych słów, które będą leczyć, przywra-
cać nadzieję, wskazywać drogi wyjścia 
z  sytuacji, które wydają się im być bez-
nadziejne. Ważne, aby pamiętać, że by 
tak się stało, my sami musimy mieć skąd 
czerpać tę siłę, inaczej nie będziemy sku-
teczni. Bez tej siły, bez jej czerpania w za-
sadzie jesteśmy skazani na zespół wypa-
lenia zawodowego.

Przypowieść o talentach 
To jedna z  moich ulubionych przy-

powieści z Nowego Testamentu. W pracy 
terapeutycznej mam do czynienia w du-
żej mierze z  pacjentami ciężko chorują-
cymi. Pracuję w systemie leczenia środo-
wiskowego dla pacjentów chorujących 
na schizofrenię. Oczywiście zdarzają się 
też pacjenci z  głębokimi zaburzeniami 
osobowości, z  towarzyszącymi dekom-
pensacjami psychotycznymi, pacjenci 
z  podwójną diagnozą. Obecnie pracuję 
w  Ambulatorium Terapii i  Rehabilitacji 
Psychoz i Środowiskowym Domu Samo-
pomocy, wcześniej przez około 10 lat 
w  Oddziale Dziennym. Doświadczyłem 
tego, co jest, jak myślę, doświadczeniem 
wielu osób czytających te słowa – czyli 
bezradności terapeutycznej. Leki prze-
ciwpsychotyczne, nieraz kilka, nieraz 
wszystkie w  dawkach maksymalnych, 
a  objawy jak były, tak są. Terapie – in-
dywidualna, grupowa, rodzinna, albo 
niedostępne, albo nieprzynoszące po-
żądanych celów. To, co się nieraz oka-
zywało w  takich sytuacjach użyteczne, 
to odwołanie się do zasobów własnych 
pacjenta, do jego zdrowych części. Mo-
gło się np. okazać, że pacjentowi bardzo 
pomaga artterapia, gdzie odkrywa albo 
ożywia swój zapomniany talent, zaczyna 
grać na instrumencie, zaczyna pomagać 
innym w  ramach wolontariatu, zaczyna 
uczyć innych jakiegoś języka itd. Jednym 
słowem, okazuje się, że jest w nim jakiś 
potencjał, że może nie tylko brać, ale 

i dawać. Choroba już nie zajmuje całego 
horyzontu myśli. Rośnie poczucie wła-
snej wartości. Obszary zdrowia, ukryte 
talenty – używane rozwijają się, przyno-
szą zyski. Tak jak w przypowieści.

Przypowieść o kąkolu 
Ta przypowieść obrazuje sytuację, 

kiedy ludzie przychodzący do psychiatry 
czy psychoterapeuty oczekują szybkich 
radykalnych działań, które sprawią, że 
zostaną naprawieni. Traktują się (albo 
są traktowani przez innych) przedmio-
towo, jak zepsuty toster czy pralka. Że 
będzie tak jak przedtem. Staram się ich 
przekonać, że nie wyzdrowieją, jeśli celu 
swojej wędrówki, zmian, będą szukać 
w przeszłości. Żeby przejść przez kryzys 
psychiczny, trzeba po pierwsze znaleźć 
nowe rozwiązania. Po drugie, trzeba 
mieć świadomość, że uczestniczy się 
w  procesie. Tak jak rosnące zboże po-
trzebuje czasu, aby dojrzeć, tak samo 
przechodzący przez kryzys człowiek po-
trzebuje czasu, żeby sobie pewne rzeczy 
uświadomić, przepracować. To, co jest 
ciekawe w przypowieści o kąkolu, to że 
pokazuje ona trudność w  rozdzieleniu, 
rozróżnieniu tego, co zdrowe, od tego 
co szkodliwe. Często na początku terapii, 
dajmy na to zespołu natręctw, pacjent 
przychodzi z  oczekiwaniem usunięcia 
natrętnych myśli związanych na przy-
kład z impulsami agresywnymi. Myśli, że 
jak się mu te myśli zabierze, to wszystko 
będzie dobrze, „tak jak przedtem”. Trze-
ba czasu i pracy, żeby odkrył, że w tym, 
o czym myślał, że jest kąkolem, tkwi jakaś 
wartość – jego represjonowana, wypar-
ta, zaprzeczona agresywność – to jedno 
z podstawowych źródeł jego siły. Jeśli to 
dostrzeże, przestanie „ścinać” swoją złość 
i stanie się innym człowiekiem.
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„Opuści człowiek ojca i matkę 
i złączy się ze swoją żoną 
i będą oboje jednym ciałem” 

To zdanie mówi o potrzebie procesu 
separacji/indywiduacji. O  tym, że moja 
rodzina prokreacyjna powinna być dla 
mnie ważniejsza niż generacyjna. O tym, 
że jeśli chcę się stać dojrzałym człowie-
kiem, powinienem umieć się oddzielić 
od swoich rodziców – mieć własne zda-
nie, przeciwstawić się, mieć własny pro-
jekt na życie. Oczywiście, jak większość 
zdań wyrwanych z kontekstu i to można 
źle zrozumieć. Szereg osób, szczególnie 
tych, dla których separacja jest trudnym 
procesem, a  relacja z  rodzicami wybit-
nie zaburzona, ma pomysł na separację 
polegającą na emocjonalnym odcięciu. 
Znam szereg przykładów osób, z  różny-
mi diagnozami, które całkowicie zerwały 
relacje ze swoimi rodzinami. Nie tylko 
emocjonalne, że nie rozmawiają o sobie, 
ale fizyczne – nie spotykają się, nie kon-
taktują, nawet telefonicznie, nawet raz 
do roku na Święta. Mówiąc krótko – nie 
o  to chodzi. Robiąc tak, zapominają, że 
usunięcie czegoś z  przestrzeni zewną-
trzpsychicznej nie usuwa automatycznie 
obiektów z  przestrzeni wewnątrzpsy-
chicznej. Aby rosnąć, warto zachować 
kontakt ze swoimi korzeniami.

„Memento Mori”
Zasada, która mówi o  tym, że po-

winniśmy przeżywać każdy dzień w ten 
sposób, jakby to miał być ostatni dzień 
naszego życia. We współczesnym świe-
cie, gdzie jesteśmy nieustannie bombar-
dowani informacjami z  całego świata, 
gdzie tempo przyrostu informacji ma 
charakter geometryczny, nasze (i  na-
szych pacjentów) zdrowie psychiczne 
zależy od umiejętności ich filtrowania. 
Jakby napisał prof. Antoni Kępiński 
zgodnie ze swoją koncepcją metabo-
lizmu informacyjnego, nie jest dobrze 
się przejadać. I  tu pomocna może być 
myśl, że tak naprawdę to nie wiadomo, 
kiedy umrę. Może to być za 40 lat, za 5 
lat, a  może najbliższej nocy. W  związku 
z tym należy skupić się na sprawach naj-
ważniejszych, na tu i teraz, tak aby mieć 
poczucie dobrze wykorzystanego czasu. 
Generalnie uwalnia nas to od martwie-
nia się rzeczami, które być może nigdy 
się nie wydarzą, albo na które nie mamy 
wpływu. Możemy się skupić na tym, co 
nadaje naszemu życiu sens i smak.

Zło 
W  języku duchowym sformuło-

wanie, które pojawia się dość często. 
W  języku terapeutycznym rzadziej, 
często zastępowane jest innymi słowa-
mi – trauma, krzywda, lęk, objaw. Choć 
pewnie powiemy potocznie o pacjencie 
„coś złego z nim się dzieje” w znaczeniu, 
że nasilają się jego objawy. Jak myślę 
o pacjentach, którzy najbardziej kojarzą 
mi się z  hasłem „zło”, to są to dwie gru-
py. Pierwsza to ci, co doświadczyli zła. 
Na pewno znają Państwo historie nieraz 
dramatycznego straumatyzowania pa-
cjentów – często we wczesnodziecięcym 
okresie rozwoju, nieraz na podłożu lub 
w kontekście seksualnym. Traumy doko-
nane przez osoby bliskie, traumy zaprze-
czone, o których nie wolno mówić. Trau-
my, które żyją przez lata w tych osobach 
i niszczą ich życie.

Druga grupa, to ci, którzy zło „wy-
produkowali” – moje skojarzenie łą-
czy się z  osobami uzależnionymi. Jak 
się spojrzy na nasze społeczeństwo, 
to podstawową przyczyną wielu nie-
szczęść – wypadków samochodowych, 
samobójstw, rozpadu rodzin, ciężkich 
problemów zdrowotnych, zarówno  
o charakterze somatycznym jak i  psy-
chicznym, jest problem alkoholowy. 
W  Polsce w  ubiegłym roku było ponad 
200 tysięcy hospitalizacji psychiatrycz-
nych (2). Około 80 tysięcy, czyli wyraźnie 
ponad 1/3, wiązało się z problemem al-
koholowym i  był to najczęstszy powód 
hospitalizacji psychiatrycznej. Warto też 
pamiętać, że często ci, co doświadczyli 
traumy i  ci, co traumatyzowali, to są ci 
sami ludzie, gdyż jak pisał franciszkanin, 
a jednocześnie terapeuta Richard Rohr – 
„trauma, która nie ulegnie transformacji 
ulegnie transmisji”.

Rozwój
Jak zatrzymać to błędne koło? Po-

mocą może być myśl św. Pawła z Tarsu 
– „zło dobrem zwyciężaj”. W  moim głę-
bokim przekonaniu jest to zasada jak 
najbardziej słuszna jeśli chodzi o  kwe-
stie zdrowienia z różnych zaburzeń psy-
chicznych. Nie wystarczy zachowywać 

abstynencję, trzeba czymś sensownym 
zapełnić swoje życie, aby alkohol nie 
miał miejsca dla siebie, np. programem 
12 kroków AA. Nie wystarczy usunąć 
objawy psychotyczne – trzeba, aby ktoś 
czuł się wystarczająco dostrzegany, sza-
nowany, aby nie potrzebował urojeń 
ksobnych. Nie wystarczy przestać się ob-
jadać, trzeba przyjąć coś wartościowego 
do swego wnętrza, co je napełni i sprawi, 
że bulimia przestanie być problemem. 
Przykłady można by mnożyć. Generalnie 
wydaje się, że tym, co leczy w  psychia-
trii, jest szeroko rozumiana miłość, jako 
zaspokojenie podstawowych potrzeb – 
bezpieczeństwa, przynależności, sensu.

To, co łączy świat duchowy ze świa-
tem zdrowia psychicznego, świat osób 
chorujących ze światem aktualnie nie-
chorujących, to rozwój. Bardzo podob-
ne mechanizmy pozwalają zdrowieć jak 
i  rozwijać się w  zdrowiu. Można zary-
zykować twierdzenie, że zdrowienie to 
szczególny rodzaj rozwoju. Jak powie-
dział Manfred Bleuler, te same rzeczy, 
które pozwalają naszym dzieciom się 
rozwijać, pomagają zdrowieć osobom 
chorującym na schizofrenię. Bo, cytując 
innego klasyka Alberta Einsteina, „z  ży-
ciem jest jak z  jazdą na rowerze, aby 
utrzymać równowagę, trzeba posuwać 
się naprzód”. <cuadrado>

Piśmiennictwo:
1. Puchalska – Wasyl M. Nasze wewnętrzne dia-

logi. O  dialogowości jako sposobie funkcjonowania 
człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Wrocław 2006

2. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 
2014. Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w  sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2016-2020

refleksje
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prawo
Rzecznik praw,  
czy interesów? 
Błażej Kmieciak

Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
b. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

W sierpniu 2005 r. 
na mocy nowelizacji 
Ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego, 
wprowadzona została 
instytucja Rzecznika 
Praw Pacjenta Szpita-
la Psychiatrycznego 
(dalej Rzecznika). Co 
możemy powiedzieć na 
temat wspomnianych 
urzędników po dzie-
sięciu latach ich funk-
cjonowania na terenie 
oddziałów psychia-
trycznych? Czy stali się 
oni częścią systemu 
ochrony zdrowia? Czy 
ich działanie przyczynia 
się do podwyższenia 
poziomu udzielanych 
świadczeń? Być może 
są oni czasem niepo-
trzebnym “elementem” 
kontrolującym relacje 
na linii pacjent – perso-
nel medyczny?

Trochę historii
Pierwsze propozycje ustanowie-

nia rzeczników pojawiły się pod koniec 
lat 90. ubiegłego wieku. Wówczas to 
w  środowisku psychiatrów pojawiła się 
refleksja wskazująca, iż istnieje potrze-
ba wyłonienia niezależnych ekspertów, 
czuwających nad przestrzeganiem praw 
człowieka na terenie ww. typu szpitala/
oddziału. Warto jednak pamiętać, że 
Rzecznicy pojawili się już rok po uchwa-
leniu pierwszej wersji wspomnianej 
ustawy. Jak wynika z raportu Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka, podobna funk-
cja istniała w  owym czasie na terenie 
szpitala w  Bolesławcu.  Choć podobne 
działania władz poszczególnych szpi-
tali świadczą o  wysokim poziomie tro-
ski o  prawa pacjenta, to jednak należy 
dodać, że podobne ulokowanie owego 
rzecznika nie gwarantowało mu nieza-
leżności od instytucji szpitala. Koncepcja 
powołania niezależnych specjalistów, 
mających podlegać dyrektorowi Biura 
Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, 
miała na celu pokonanie podobnego 
problemu. Pierwszy konkurs na rzeczni-
ków ogłoszony został już trzy miesiące 
po akceptacji zmian w “ustawie psychia-
trycznej”. Pierwotnie planowano zatrud-
nić 20 rzeczników. W wyniku pierwszego 
konkursu na wspomnianym stanowisku 
pracę rozpoczęło nieco ponad 10 osób. 
Skierowane zostały do szpitali na terenie 
m.in.: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Toszka. 
Byli wśród nich pedagodzy, socjolodzy, 
psycholodzy oraz pielęgniarki. Dopiero 
w kolejnych naborach zatrudnieni zostali 
absolwenci prawa. Tuż przed nowelizacją 
wśród specjalistów pojawiły się pierwsze 

dyskusje dotyczące konkretnych upraw-
nień rzeczników. M.in. przedstawiciele 
Rzecznika Praw Obywatelskich podkre-
ślali, że nowi specjaliści powinni mieć 
prawo dostępu do dokumentacji me-
dycznej pacjenta.  Podobne uprawnie-
nie nie zostało jednak wpisane do listy 
kompetencji rzeczników. Na mocy usta-
wy omawiani urzędnicy otrzymali moż-
liwość: wstępu do szpitala (do miejsc 
związanych ze świadczeniem usług 
medycznych), składania wniosków do 
władz oddziałów, szpitali oraz organów 
założycielskich, współpracy z konsultan-
tami wojewódzkimi i krajowymi w zakre-
sie psychiatrii, a także Rzecznikami Praw 
Obywatelskich oraz Praw Dziecka.

A było tak
Pierwsze miesiące podejmowania 

działań przez rzeczników stanowiły de 
facto realizację pewnego eksperymentu. 
Choć ustawodawca w pomyśle powoła-
nia nowej instytucji odwoływał się do np. 
praktyki holenderskiej (funkcjonują tam 
tzw. Adwokaci pacjentów), to jednak nie 
było wiadomo, jak nagle pojawiające 
się osoby wpłyną na sytuację poszcze-
gólnych oddziałów czy szpitali. Sami 
rzecznicy oraz ich przełożeni również nie 
posiadali podobnej wiedzy, stąd też klu-
czowe było wcześniejsze doświadczenie 
urzędników w pracy z osobami doświad-
czającymi zaburzeń psychicznych. 

Już pierwsze sprawy uświadomiły 
omawianym specjalistom, iż znaleźli się 
oni w  specyficznej sytuacji. Jak wska-
zuje m.in. Juliusz Duda, autor jednego 
z  komentarzy ustawy o  ochronie zdro-
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wia psychicznego, omawiani urzędnicy 
postawieni zostali w  sytuacji całkowicie 
odmiennej od znanego w Polsce modelu 
rzecznika (ombudsmana). Ich praca po-
legała (nadal polega) na “wychodzeniu 
do pacjenta”.  Działanie to ma charakter 
nie tylko symboliczny, ale przede wszyst-
kim praktyczny. Rzecznik w  oddziale 
bada sytuację pacjenta – ubezwłasno-
wolnionego, leczonego bez zgody lub 
też unieruchomionego. Na początku 
pojawiła się krytyka zaproponowanego 
modelu. M.in. Bartosz Łoza oraz Rafał 
Wójcik zwrócili uwagę, iż urzędnicze 
działania omawianych ekspertów nie 
mają neutralnego wpływu na sytuację 
kliniczną pacjenta. Ich postępowanie 
zawsze ma charakter terapeutyczny lub 
antyterapeutyczny. Przywołani psychia-
trzy podali przykład rzecznika, który ich 
zdaniem przyczynił się swoim postępo-
waniem do pogorszenia stanu zdrowia 
jednej z pacjentek.  

Podobna opinia zwróciła uwagę na 
w istocie kliniczny charakter pracy rzecz-
ników. Być może właśnie dlatego w  ich 
gronie najmniejszą grupę zawodową re-
prezentowali prawnicy. Udzielanie porad 
prawnych osobie w stanie psychozy lub 
pacjentowi doświadczającemu zaburzeń 
afektywnych wymaga wiedzy nie tylko 
z zakresu konstytucyjnych gwarancji po-
szanowania praw człowieka. Konieczna 
jest również ocena podobnej sytuacji 
pod kątem psychopatologicznym. Nie-
zbędne są umiejętności interpersonalne 
pozwalające na nawiązanie oraz utrzy-
manie kontaktu z  drugą osobą. Brak 
podobnej percepcji prowadzić może do 
paradoksu, w którym to Rzecznik, chcąc 
bronić praw pacjenta, jednocześnie swo-
ją postawą je narusza.

Idzie dobre
Dziesięć lat działań rzeczników 

wskazuje z  całą pewnością, iż pomysł 
powołania podobnej instytucji świadczy 
o  dojrzałym spojrzeniu na prawo, jakie 
prezentuje polskie środowisko psychia-
trów. Także obecnie pojawiają się spory 
pomiędzy lekarzami czy pielęgniarka-
mi oraz rzecznikami. Dotyczą np. prze-
kroczenia uprawnień, zaburzenia ładu 
społecznego w  oddziale, błędnej inter-
pretacji przepisów omawianej ustawy.  
Jednak mimo występowania podobnych 
sytuacji, istnienie omawianej instytucji 
uświadomia, iż prawo w  trakcie lecze-
nia psychiatrycznego może wspomagać 
proces terapii. Rzecznik w swoim postę-
powaniu ma za zadanie bronić praw pa-

cjenta. Nie broni ich przed personelem, 
który np. wedle określonego poglądu 
z  założenia jest zły. Owa obrona doty-
czy specyfiki sytuacji, w  jakiej znajduje 
się pacjent w  szpitalu psychiatrycznym. 
Pojawiające się pobudzenie psychoru-
chowe, występowanie objawów psy-
chotycznych lub myśli rezygnacyjnych 
powoduje, że personel niejednokrotnie 
zmuszony jest podejmować wobec oso-
by chorej/zaburzonej działania przymu-
sowe. Podobna aktywność nieuchronnie 
sprawia, iż pojawiają się wyzwania oraz 
dylematy prawne i  etyczne, związane 
z  praktycznym działaniem w  stosunku 
do pacjenta. Jak długo pacjent może być 
unieruchomiony? Kiedy możemy obiek-
tywnie stwierdzić, że ustały przyczyny 
zastosowania przymusu? W  jaki sposób 
uprzedzać pacjenta o  przymusie? Czy 
można przeszukać pacjenta? Czy można 
pod przymusem umyć go lub obciąć mu 
włosy? 

Choć każda z  powyższych sytuacji 
ma najczęściej indywidualny charakter, 
to jednak warto pamiętać, że pojawie-
nie się rzeczników na terenie szpitali 
sprawiło, iż zagadnienie praw pacjen-
ta weszło na stałe do swoistej debaty, 
jaka nieustannie ma miejsce na terenie 
podobnych miejsc. Ponadto część dzia-
łań terapeutycznych podejmowanych 
w  psychiatrii opiera się w  większości 
na ustalaniu określonych uprawnień 
pacjentów. Doskonałym przykładem 
może być tutaj leczenie osób z powodu 
zaburzeń odżywiania. W  trakcie terapii, 
w  ramach kontraktu terapeutycznego 
i  regulaminu wewnątrzoddziałowego, 
pacjentka wyraża zgodę na czasowe 
ograniczenie jej prawa do: kontaktu 
z  bliskimi, wypisu ze szpitala, swobody 
poruszania się oraz intymności. Wraz 
z  postępami w  terapii prawa te są na 
nowo “zwracane”. Rzecznik może być 
w  podobnej sytuacji gwarantem wska-
zującym kluczowe elementy poszano-
wania godności pacjenta. Warto jednak 
dodać, że w  swoim działaniu urzędnik 
ten odwoływać się musi do konkretnych 
zapisów ustawowych. Powyższy aspekt 
działań omawianych specjalistów wiąże 
się z pojawieniem się nowych w polskim 
prawie dylematów.

Ku refleksji
Wspominany kontekst wyzwań do-

tyczy rozumienia praw pacjenta szpitala 
psychiatrycznego. Czy bowiem przy-
wołane prawa są zawsze jednoznacz-
ne? Wielokrotnie zdarzają się zdarzenia, 

w których to pacjent w stanie manii lub 
doświadczając urojeń oczekuje pełnej in-
formacji dotyczącej jego prawnej sytuacji 
oraz formalnych możliwości działania. 
Powiedzenie w  tym przypadku pacjen-
towi, że ma możliwość żądania wypisu, 
może stanowić realizację jego prawa do 
wycofania zgody lub sprzeciwu (wynika 
ono zarówno z ustawy o ochronie zdro-
wia psychicznego, jak i ustaw o prawach 
pacjenta i rzeczniku praw pacjenta). Czy 
jednak podobnym działaniem rzecznik 
nie przyczyni się do pogorszenia stanu 
pacjenta, który odczuwając frustrację, 
jednocześnie może podjąć działania 
agresywne? Podobna wątpliwość po-
jawia się w  kontekście innych działań. 
Rzecznik znając przepisy dotyczące za-
kazu palenia na terenie szpitala, winien 
podjąć działania mające na celu za-
mknięcie palarni. Czy jednak podobna 
aktywność nie doprowadzi do tragedii, 
spowodowanej np. paleniem papiero-
sów w łóżku? 

Pytania te ukazują nie tylko realne 
problemy, ale jednocześnie wskazują 
na prawno-medyczny fenomen psy-
chiatrii. Także osoba broniąca praw na 
terenie omawianego typu oddziałów 
winna uświadamiać sobie specyfikę oraz 
unikalność owego miejsca. Refleksja ta 
musi odnieść się również do szczególnej 
sytuacji, w  jakiej znajdują się pacjenci 
doświadczający chorób lub zaburzeń 
psychicznych. Urzędnik mając wiedzę na 
temat formalnego brzmienia przepisu, 
musi zwrócić uwagę na konsekwencje 
własnego postępowania. Z  całą pew-
nością, w  ciągu dziesięciu lat, rzecznicy 
dostrzegali istotne zdarzenia, które mo-
gły stanowić naruszenie praw pacjenta. 
Swoim działaniem zapewne wielokrotnie 
przyczyniali się do zmniejszenia często-
tliwości pojawiania się podobnych naru-
szeń. Z drugiej perspektywy pewnie rację 
ma część psychiatrów wskazujących, iż 
postępowanie niektórych rzeczników 
jest czasami nieodpowiednie, zwłaszcza 
wtedy, gdy zamiast działań mediacyj-
nych skupiają się wyłącznie na intensyw-
nej kontroli. Analizując dekadę funkcjo-
nowania omawianej instytucji, spostrzec 
można jednak więcej pozytywów, na któ-
re zwraca uwagę również część psychia-
trów. Owe pozytywy pojawiają się jednak 
wówczas, gdy rzecznik posiada świado-
mość, iż dobro pacjenta jest wartością 
najwyższą – wartością, która jako pierw-
sza winna być brana pod uwagę w trak-
cie interpretacji ustaw oraz procedur.  <cuadrado>

Piśmiennictwo na www.psychiatraonline.com
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praktyka

Motywacja i współpraca

W  dzisiejszych czasach lekarze wszystkich specjal-
ności mają trudny orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o proces 
terapii i farmakoterapii swoich pacjentów. Pacjenci, którzy do 
nich przychodzą, często mają już postawioną diagnozę i do-
stosowany plan leczenia, i  to przez samego doktora Googla 
– specjalistę medycyny wirtualnej. Trudno się konkuruje z jego 
szybkodostępną i wszechstronną wiedzą, co powoduje często 
gorszą współpracę przy realnym procesie stawiania diagnozy 
i leczenia. Pacjenci oczekują głównie tego, aby założenie, czyli 
diagnoza wstępna, potwierdziło się. 

Pacjenci chorujący na schizofrenię są jeszcze większym 
wyzwaniem terapeutycznym, szczególnie ci, którzy nie chcą 
współpracować, gdyż ich postawa do leczenia jest pełna 
obiekcji, złych doświadczeń, nieufności albo po prostu jest po-
dyktowana stanem chorobowym.

Gotowi, chętni i zdolni?
W języku potocznym mówimy, że ktoś jest „zwarty i go-

towy”, w  krajach anglosaskich: ready, willing and able, czyli 
gotowy, chętny i  zdolny. Chętny znaczy, że zmiana jest waż-
na, Gotowy, że ktoś odczuwa potrzebę zmiany, czyli jest ona 
zgodna z jego priorytetami (ważność i pilność) i jednocześnie 
z decyzją.  Zdolny – czyli ufa, że zmiana jest możliwa.

Jak zatem pomóc naszym pacjentom w  uświadomieniu 
sobie samym, że ich potrzeby, czyli bezpieczeństwo, dobre sa-
mopoczucie i możliwie najlepsza jakość życia, są ważne i rów-
nie istotne dla ich personelu leczącego: lekarzy, pielęgniarek, 
psychologów?

Standardy rozmowy diagnostycznej  
– aspekt motywacyjny

Często pierwszy kontakt pacjenta z  lekarzem psychiatrą 
to stawianie diagnozy w warunkach szpitalnych lub w porad-
ni. Lekarz zbiera wywiad, czyli anamnezę od pacjenta, jego bli-
skich, robi badania i analizuje dane, potem to wszystko pod-
sumowuje. Można to zrobić w sposób nastawiony głównie na 
fakty, ale można także, mimo że nie mamy na to dużo czasu, 
zadbać szczególnie o budowanie relacji. Budowanie relacji jest 
tak zwanym miękkim elementem obsługi pacjenta/klienta; 

obejmuje: aktywne słuchanie, analizę indywidualnych potrzeb 
czy pokonywanie obiekcji. Nacisk na te elementy jest obecnie 
mocno kładziony w  podejściu zorientowanym na klientów/
pacjentów dużych przedsiębiorstw. Wywodzi się ze strategii 
zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM - Customer Rela-
tion Management). 

W filozofii CRM każdy kontakt z klientem/pacjentem jest 
prowadzony według pewnego standardu i  można go przed-
stawić jako cykl, który przebiega od budowania relacji, po-
przez analizę potrzeb, stawianie diagnozy, prezentowanie 
rozwiązań, pokonywanie obiekcji, podsumowanie i ponowny 
powrót do budowania relacji. Warto korzystać z tych umiejęt-
ności, bo często relacja jest kluczowym czynnikiem leczącym. 

Budowanie relacji zaczyna się od przywitania, przedsta-
wienia się pacjentowi – nawet jeśli on tego nie zapamięta, bo 
jest pobudzony, albo ma formalne zaburzenia myślenia. Wy-
rażamy w ten sposób szacunek do niego, co naturalnie zwięk-
sza zaufanie. Następnie skupiamy się na potrzebach pacjenta, 
które można podzielić na rzeczowe, proceduralne i psycholo-
giczne. Pierwsze reprezentują najczęściej stanowisko pacjenta, 
np. „Przyszedłem, bo nie mogę spać i mam dosyć tych ciągłych 
stuków i  wierceń”, drugie, skupia się na przebiegu procesu 
leczenia, np. „Potrzebuję wiedzieć jak często trzeba zażywać 
te leki?”, trzeci aspekt, najgłębszy i  nieujawniany wprost, to 
potrzeby psychologiczne: bliskości, bezpieczeństwa, opieki, 
szacunku czy prestiżu. Gdy pacjent wypowiada zdanie: „Chcę 
spokoju”, może być to związane z  silnym lękiem, poczuciem 
zagrożenia, czyli komunikuje nam potrzebę bezpieczeństwa. 

Głównymi narzędziami analizy potrzeb są pytania i para-
frazy. Pytania dzielimy na otwarte, stosowane w początkowym 
etapie rozmowy: „Co dobrego u  Pana?”, „Jak się Pani czuje?” 
oraz zamknięte, dające odpowiedź „tak” bądź „nie”, np. „Czy re-
gularnie zażywa pan przepisane leki?”. Specyficznym rodzajem 
pytań są pytania zanurzone; żeby pacjent nie czuł się jak na 
przesłuchaniu, podajemy intencję zadawanego pytania, np.: 
„Ponieważ zależy mi na dobrym zrozumieniu pana oczekiwań, 
czy mógłby mi pan powiedzieć, jakie leki pan zażywał?”. Para-
frazę stosujemy zawsze wtedy, gdy chcemy podsumować jakiś 
dłuższy fragment wypowiedzi. Mówimy wtedy: „Powiedział 
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Radzenie sobie z pacjentem 
niewspółpracującym 
- aspekt motywacyjny
Kaja Romanowicz



Pan, że widzi zarówno korzyści z wprowadzenia leku o prze-
dłużonym działaniu, jakim są odstępy czasowe, jak i straty, któ-
rymi jest obawa przed zastrzykami”.

 
Struktura diamentu

Zasada stosowania narzędzi analizy potrzeb ma strukturę 
diamentu. Najpierw zadajemy jak najwięcej pytań otwartych, 
aby zebrać dane, a potem zadajemy pytania zamknięte i pod-
sumowujemy, aby zawęzić obszar diagnozy. Kolejnym etapem 
budowania relacji jest sposób prezentowania pacjentowi roz-
wiązań. Pierwsza zasada jest taka, że rozwiązania powinny być 
sformułowane w  sposób pozytywny, bez zaprzeczeń i  nega-
cji. Druga, żeby używać języka korzyści. Korzyść to konkretna 
wartość dla danego pacjenta związana z jego potrzebami, np. 
„Dzięki danemu rozwiązaniu będzie miał Pan możliwość po-
wrotu do aktywności zawodowej”. 

Mimo najlepiej zanalizowanych potrzeb pacjent może 
mieć obiekcje, co do zaprezentowanych rozwiązań. Obiekcje 
to wszelkie negatywne zdania, uwagi, a nawet postawa pełna 
zastrzeżeń, sceptycyzmu czy obojętności. Z  obiekcjami, po-
dobnie jak z urojeniami, nie należy dyskutować ani im zaprze-
czać, ale wykazać zrozumienie dla kryjącej się pod obiekcją 
potrzeby. Gdy pacjent na zaproponowane rozwiązanie mówi 
„To nie dla mnie – stresują mnie zastrzyki!”, warto odpowie-
dzieć „Zgadzam się, że zastrzyk może wzbudzić lęk. To jedna 
z  najistotniejszych kwestii w  procesie powrotu do zdrowia, 
aby nie odczuwać dodatkowych stresów.” Ostatnim krokiem 
formalnym wizyty powinno być zawsze domykanie rozmowy 
i podsumowanie ustaleń dotyczących leczenia czy następnej 
wizyty. Gestem budzącym zaufanie jest odprowadzenie do 
drzwi gabinetu. Taki standard każdej wizyty pomaga w usta-
wicznym budowaniu więzi z  pacjentami, a  w  przypadku po-
gorszenia stanu zdrowia, może sprawić, że pacjent właśnie do 
nas wróci, aby szukać pomocy.

Poziomy motywacji do zmiany
Żeby nastąpiła zmiana w  myśleniu pacjenta, potrzebna 

jest najpierw refleksja, że myślenie może być chorobowe lub 
po prostu zniekształcone. Na pierwszym poziomie motywacji 
do zmiany, na etapie zwanym prekontemplacją, pacjent nie 
ma świadomości problemu, korzysta z nawyku myślenia, dzia-
łania czy odczuwania. To lekarz może wskazać pacjentowi, że 
ten stan rzeczy nie jest najlepszy. Jednak winien to robić nie 
w  sposób dyrektywny, z  pozycji autorytetu, ale sokratejsko 
przez ukierunkowane dochodzenie do prawdy pacjenta. Mo-
żemy to uzyskać zadając pytanie: „Jakie korzyści, a jakie straty 
wynikają z obecnego stanu?”. Gdy pacjent jest już na drugim 
poziomie do zmiany, w  etapie kontemplacji, możemy moty-
wować go do działań przez pokazanie braków, strat wynika-
jących z obecnej sytuacji. Używamy stwierdzeń odwołujących 
się do oczekiwań, na przykład pytając „Jakie może Pani mieć 

straty, a jakie zyski wynikające ze zmiany leczenia?”. Pierwsza 
zgoda i wyobrażenie nowego zachowania to etap, gdy nadal 
zachęcamy do zaufania, pokonujemy obiekcje oraz zachę-
camy do czerpania z  własnych doświadczeń, z  konkretnych 
sukcesów i porażek. Możemy o nie zapytać w następujący spo-
sób: „Rozumiem, że zmiana leczenia wzbudza w Panu lęk. Jak 
dawniej reagował Pan w takich sytuacjach, co pomagało, a co 
przeszkadzało?”. 

Plany działania
Gdy przeszliśmy przez pierwsze 3 etapy, rozpoczynamy 

zmianę właściwą, która jest dostosowana do konkretnego pa-
cjenta. To na tym etapie tworzymy z pacjentem plany działa-
nia. Wyjmujemy kartkę i prosimy pacjenta, aby to on rozpisał 
plan zmiany, koncentrujemy się na pierwszym etapie, prosimy 
o powtórzenie, żeby sprawdzić czy pacjent zrozumiał. I wresz-
cie w 5 etapie utrwalamy wprowadzone zmiany i wzmacnia-
my motywację do ich utrzymania. Jak to zrobić? Pytamy przy 
każdej następnej wizycie „Jak przebiegała realizacja planu? 
Co się udało, z  jakich sposobów zaradczych Pan skorzystał?”. 
Te wszystkie działanie oczywiście nie staną się remedium dla 
każdego niewspółpracującego pacjenta, ale zdecydowanie 
pomogą w odejściu od dyrektywnej roli lekarza jako wszech-
wiedzącego autorytetu i  dadzą pacjentowi pierwszeństwo 
w decydowaniu o jakości swojego życia.

Pacjenci ze schizofrenią mają tendencje, szczególnie po 
pierwszym zachorowaniu, do przerywania zaordynowanej 
farmakoterapii. Dzieje się tak dlatego, że albo mają objawy 
uboczne np. w postaci przyrostu masy ciała, spadku potencji, 
czy aktywności, albo nie do końca wierzą w postawioną dia-
gnozę, mają swoje wytłumaczenie na to, co się wydarzyło (np. 
„to był napisany scenariusz specjalnie dla mnie”). To szczegól-
nie dla tych pacjentów dedykowany jest wywiad motywacyjny. 
Łagodnie, ale stanowczo zadajemy pytania wzbudzające dyso-
nans, wątpliwość, które mają szanse spowodować, że pacjent 
zacznie zadawać sobie samemu pytanie „A może warto temu 
doktorowi zaufać, a nie wierzyć tylko w to, co piszą w necie i na 
forach…?”. Takich sukcesów w wywiadzie motywacyjnym bez 
nacisków, a z poczuciem wpływu na to, co można zmienić, ży-
czę Państwu i sobie z całego serca.  <cuadrado>
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Wydawnictwo ENETEIA, 
www.eneteia.pl, księgarnia: sklep.eneteia.pl

Nakładem wydawnictwa ENETEIA ukazała się bardzo ważna publikacja:

Dylematy współczesnej  
psychiatrii. Problemy 
kliniczne, etyczne, prawne 
Stanisława Pużyńskiego

O autorze 
Prof. zw. dr hab. Stanisław Pużyński – emerytowany pro-
fesor psychiatrii. Autor lub współautor 130 prac oryginalnych,  
5 monografii i podręczników z zakresu psychiatrii klinicznej 
oraz psychofarmakoterapii, licznych prac koncepcyjnych 
i przeglądowych, redaktor naukowy i współautor kilkunastu 
monografii, podręczników i prac zbiorowych. Założyciel i wie-
loletni kierownik II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii  w Warszawie (1971–2005), wicedyrektor tego In-
stytutu (1971–1991), a następnie dyrektor (1991–2001). Kon-
sultant krajowy w dziedzinie psychiatrii (1991–2005). Członek 
honorowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek 
korespondent Polskiej Akademii Umiejętności oraz towarzystw 
naukowych krajowych i zagranicznych.

Książka jest przeglądem głównych problemów współ-
czesnej psychiatrii prezentowanych z perspektywy blisko 
pięćdziesięcioletnich doświadczeń klinicznych i  nauko-
wych Autora. Stanowi kompendium wiedzy o tym, czym 
psychiatria jest, jakie są jej zadania oraz zagrożenia w ob-
liczu wyzwań ekonomicznych, społecznych i cywilizacyj-
nych. Profesor Pużyński podsumowuje epokę wielkiego 
skoku dwudziestowiecznej psychiatrii, jaki dokonał się 
dzięki odkryciom w dziedzinie psychofarmakologii i  far-
makoterapii. Autor broni etosu psychiatrii jako nauki 
medycznej i szczególnej dyscypliny, która służy osobom 
z zaburzeniami psychicznymi, chroni ich prawa, ale – nie-
stety – była i jest niekiedy angażowana w wątpliwe pod 
względem etycznym projekty społeczne i polityczne.  
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Recenzowanie książki bliskie-
go kolegi stawia człowieka w  niezbyt 
zręcznej sytuacji, a  Autora znam od 
ponad pół wieku. Nasze ścieżki przez 
spory szmat czasu biegły tuż obok 
siebie. Recenzowałem ją już — pozy-
tywnie — dla Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Wydawnictwo 
poprosiło mnie też o  napisanie wstę-
pu, na co z  przyjemnością przysta-
łem. Można stwierdzić, że nie mogę 
być bezstronnym recenzentem. Czy 
jednak recenzent musi być bezstron-
ny? Czy w  ogóle może być bezstron-
ny? Myślę, że wobec omawianej 
pozycji chyba nawet nie powinien. 
Jest to bowiem książka wyjątkowa.

Powstała na podstawie mate-
riału klinicznego zebranego przez 
Zadęckiego pięćdziesiąt lat temu, 
opracowanego pod opieką Profeso-
ra Kępińskiego, w  namiętnym sporze 
z  promotorem. Zadęcki, zachęcany 
przez Kępińskiego, zmierzał do feno-
menologicznej analizy życia uczuciowego osób we wczesnej 
schizofrenii. Wierny wybranej metodzie nie chciał wyciągać 
z analizy żadnych wniosków, do czego promotor nie chciał do-
puścić. Badania, na których opiera się ta książka, Jerzy Zadęcki 
przeprowadził w latach sześćdziesiątych, w ramach przewodu 
doktorskiego.

Po pół wieku maszynopis pracy został odkryty w Biblio-
tece Medycznej UJ i  był wykorzystywany w  terapii, czytany 
przez pacjentów i terapeutów, dyskutowany. Ożył. Docentowi 
Andrzejowi Cechnickiemu udało się skłonić Autora do przygo-
towania tej pracy do druku. 

Sięgnięcie po badania przeprowadzone pięćdziesiąt lat 
wcześniej i  poddanie ich ponownej analizie wymaga dużej 
odwagi. Zadęcki uwzględnił to, co zaszło w psychiatrii w ciągu 
pół wieku. A przecież zaszło bardzo wiele. 

„Lektura wyników ponownej analizy materiału jest ożyw-
cza jak kąpiel po długim dniu. Psychiatra o sporym stażu kli-
nicznym ma szansę, czytając ją, otrząsnąć się z pyłu namolnych 
pouczeń, jakimi traktują go modni zwolennicy obiektywizmu 
naukowego w medycynie. Młodzi psychiatrzy i adepci tej dys-
cypliny medycznej mogą w niej znaleźć odtrutkę na zawęża-
jące myślenie i  ograniczające jego samodzielność wymogi 
programów szkolenia podyplomowego, w  którym, wbrew 
standardowi i  zaleceniu Rady Psychiatrów Europejskiej Unii 

Lekarzy Specjalistów (UEMS, B&SP), 
pomija się rozumiejące nauczanie 
psychopatologii i podmiotowe trakto-
wanie chorych. I w końcu osoby cho-
rujące i  ich najbliżsi mają możliwość 
doświadczenia, że psychiatra nie musi 
ograniczać się do rozpoznawania za-
burzeń wyłącznie według kryteriów 
diagnostycznych tej lub innej klasyfi-
kacji i  pozyskiwania współpracy cho-
rego i  jego rodziny” – te zdania napi-
sałem we wstępie do recenzowanej 
książki. Ponowna lektura, już wydru-
kowanego tekstu nie spowodowała, 
żebym zmienił zdanie.

Zadęcki zastosował w  badaniach 
podejście fenomenologiczne. Analiza 
fenomenologiczna wymaga staranne-
go unikania przy opisie terminów ma-
jących określone znaczenie w teoriach 
wyjaśniających genezę zjawisk psy-
chopatologicznych. Autor skrupulat-
nie przestrzega tej zasady. Od połowy 

ubiegłego wieku większość teorii genezy zaburzeń psychicz-
nych została zakwestionowana, a nowych, jak dotychczas, nie 
potwierdzono w  badaniach empirycznych. Porządkując do-
tychczasowy dorobek, psychiatria współczesna (World Health 
Organisation w Międzynarodowej Klasyfikacji – ICD, American 
Psychiatric Association w  Diagnostic and Statitical Manual) 
deklaruje wprost, że nie ma podstaw do przyjmowania kry-
terium etiologicznego zdecydowanej większości zaburzeń 
zdrowia psychicznego, w tym schizofrenii. Eksperci tych orga-
nizacji decydują się na kontynuowanie opisowego (tak, jak to 
uczynił pół wieku temu Zadęcki) podejścia do klasyfikowania 
zaburzeń psychicznych. Zadęcki, inaczej niż APA w  DSM, nie 
traktuje opisu fenomenologicznego jako punktu wyjściowego 
do formułowania nowych hipotez etiologicznych. Jego tekst 
służy raczej przybliżeniu możliwości rozumienia człowieka 
we wczesnej fazie schizofrenii: intelektualnego oraz, równo-
cześnie, emocjonalnego. Ta równoległość ma fundamentalne 
znaczenie dla psychoterapii cierpiących.

Zadęcki nie opowiada się za żadną ze znanych szkół psy-
choterapii osób, u których rozpoznaje się zaburzenia schizofre-
niczne. Nie przedstawia też własnej. Wartość tej pracy upatruję 
we wzbogaceniu podejścia rozumiejącego dla budowania re-
lacji z drugim człowiekiem. A to przecież warunek konieczny 
dla terapii.  <cuadrado>

Recenzja książki:  
Jerzy Zadęcki 
JA WE WCZESNEJ SCHIZOFRENII
Jacek Bomba

Jerzy Zadęcki 
JA WE WCZESNEJ SCHIZOFRENII 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Kraków 2015, ss. 184. ISBN 978-83-233-3892-5
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komiks:  

„Czarne fale” 
Katarzyna Szaulińska

czytanki

W  maju br. nakładem Fundacji “Syntonia” działają-
cej przy III Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
ukazał się komiks o  depresji “Czarne fale”, przeznaczony dla 
młodzieży gimnazjalnej, oparty na moim scenariuszu. Komiks 
jest rozdawany w trakcie lekcji o depresji, prowadzonych przez 
psychiatrów i  psychologów w  gimnazjach warszawskich. Do 
chwili wydania tego numeru “Psychiatry” już osiem klas trze-
cich w dwóch gimnazjach wzięło udział w programie.

Scenariusz komiksu przedstawia historię Dominika, który 
pewnego dnia poczuł, że świat wokół niego się zmienił, że nic 
go nie cieszy, nie ma energii i jest mu bardzo, bardzo smutno. 
Historia pokazuje trudności chłopca w odróżnieniu objawów 
depresji od zwykłego “doła” czy dojrzewania oraz jego historię 
szukania pomocy. Komiks oswaja z osobami psychiatry i psy-
chologa, pokazuje na czym polega terapia, pomaga również 
rozwiać obawy związane z  przyjmowaniem leków psychia-
trycznych.

Wymyśliłam tę historię jeszcze na stażu podyplomowym, 
kiedy nie dość, że rysowałam dużo komiksów, to spędziłam 
dwa miesiące obserwując pracę lekarzy na kilku oddziałach 
psychiatrii dziecięcej. Miałam poczucie, że rozmawianie o de-
presji jest konieczne. Samobójstwa są w  Polsce drugą co do 
częstości przyczyną zgonów wśród dzieci i młodzieży, a wiele 
osób popełniających samobójstwo cierpi na zaburzenia depre-
syjne. 

Udało mi się zarazić pomysłem na realizację Daniela 
Chmielewskiego, który jest autorem kilku albumów komikso-
wych, a  poza tym sam chorował kiedyś na depresję. Miałam 
poczucie, że jego rysunki nie dość, że w  przeciwieństwie do 
moich udźwigną fabułę, to z powodu osobistych doświadczeń 
będą bardzo autentyczne. 

Scenariusz komiksu był konsultowany przez wybitnych 
specjalistów w zakresie psychiatrii i pracy z młodzieżą, ale naj-
bardziej poruszającym wydarzeniem, towarzyszącym pracy 
nad komiksem było “spotkanie fokusowe” z pacjentami Kliniki 
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Wiele rozwiązań formalnych, ta-
kich jak bańka z wlewającą się czarną mazią, podpowiedzieli 
nam pacjenci, a sam scenariusz zyskał na autentyczności - to 
za radą dzieci rodzice ze scenariusza zaczęli się kłócić i wma-
wiać bohaterowi, że jest zdrowy, a przy okazji zmieniać się na 
lepsze wraz z trwaniem terapii rodzinnej. 

Ogromnie dziękuję Fundacji “Syntonia”, dzięki której nie 
tylko udało się uzyskać fundusze na druk, ale również na opra-
cowanie scenariusza lekcji o depresji i realizowanie ich w gim-
nazjach. Tych kilka, które dotychczas się odbyło, daje jasny sy-
gnał, że takie działania są potrzebne. 

Zainteresowanych samym komiksem i programem prosimy o kon-
takt z  dr Tomaszem Szafrańskim (doktorszafranski@gmail.com) albo dr 
Kamą Pierzgalską (kama.pierzgalska@gmail.com) z Fundacji “Syntonia”.
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wrażenia
Norblin 

marzenia i życie
Agnieszka Kasprzak, Dorota Parnowska, Tadeusz Parnowski

Gdybym miał niebios wyszywaną szatę
Z nici złotego i srebrnego światła,
Ciemną i bladą, i błękitną szatę

Ze światła, mroku, półmroku, półświatła,
Rozpostarłbym ci tę szatę pod stopy,

Lecz biedny jestem: me skarby – w marzeniach,
Więc ci rzuciłem marzenia pod stopy,

Stąpaj ostrożnie, stąpasz po marzeniach.

William Butler Yeats

Czy można żyć bez marzeń? 
Jak żyć, gdy realizując marzenie nie odnajduje się miejsca do 
życia? Czy w takim momencie samobójstwo obrazuje choro-

bę, czy rozczarowanie życiem? Takie pytania zadała nam pani 
Agnieszka Kasprzak, historyk sztuki i wielbicielka twórczości 

Stefana Norblina. Od wielu lat śledzi losy tego niezwykłego arty-
sty lat międzywojennych, przemierza jego śladem od Warszawy, 

przez Indie, do Stanów Zjednoczonych. Spadkobierca fortuny 
Norblinów, doskonale zapowiadający się finansista, który wy-

brał życie artysty za cenę odrzucenia przez rodzinę, uwielbiany 
portrecista bohemy artystycznej lat międzywojennych, malarz 
i artysta maharadżów, ojciec i mąż, w ostatnich latach swojego 
życia zrealizował młodzieńcze marzenie - wyjazdu do Ameryki. 
Ostatni autoportret artysty z tego okresu pokazuje jednak czło-

wieka przytłoczonego, zrezygnowanego, bez energii.

Analizując życie Stefana Norblina, 
pytanie o  spełnienie marzenia zrealizo-
wanego w innym czasie, na tle barwnej 
historii lat międzywojennych, wojen-
nych i  powojennych nabiera szczegól-
nego znaczenia. Pokazuje niezwykłą 
postać pod względem złożoności jego 

osobowości, pasji i  twórczości. Jest też 
odbiciem losów, jakie spotkało wielu ar-
tystów polskich, którzy mieli ten przywi-
lej i przekleństwo życia w czasie II wojny 
światowej. 

Spróbujmy więc razem z  panią 
Agnieszką Kasprzak prześledzić drogę, 

jaką pokonał Stefan Norblin i  spojrzeć 
na niego jej oczami, by podjąć próbę 
odpowiedzi na pytanie o przyczyny jego 
śmierci. 
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KULISY (nie)spełnionego 
marzenia...

Realizacja młodzieńczego marzenia 
o wyjeździe do krainy bezkresnych możli-
wości, jaką jawiły się Stefanowi Norblino-
wi Stany Zjednoczone Ameryki, głęboko 
rozczarowała i  ostatecznie zamknęła 
twórczość jednego z  najpopularniej-
szych portrecistów warszawskiej bohe-
my lat 30-tych ubiegłego stulecia.

Artysta należał do zacnej, warszaw-
skiej rodziny przemysłowców. Znana 
przed II Wojną Światową Fabryka Plate-
rów i  Wyrobów Brązowniczych Norblin 
i  Spółka, która przekształcona została 
z  czasem w  Firmę Norblin, Bracia Buch 
i  Werner, prowadzona była przez jego 
ojca – Stanisława Ignacego Norblina, zaś 
wcześniej przez pradziadka – Aleksan-
dra Jana Konstantego, syna znakomi-
tego francuskiego malarza przybyłego 
w 1772 r. do Polski – Jean Pierre Norbli-
na de la Gourdaine. To po nim zapewne 
Stefan odziedziczył nieprzeciętny talent 
plastyczny.

Wyznaczony na kontynuatora prze-
mysłowej tradycji rodzinnej, z głębokim 
przekonaniem wybrał los artysty. Pomi-
mo usilnych starań ojca, aby syn rozwijał 
fabrykę i  pomnażał majątek rodzinny, 
młody Norblin wysłany na naukę do Aka-
demii Handlowej w  Antwerpii, porzucił 
ją na rzecz ćwiczeń malarskich. Wzorem 
współczesnych mu młodych twórców, 
wędrował po galeriach i muzeach Belgii, 
Francji i Anglii, kopiując obrazy wielkich 
mistrzów. Tak rozpoczął się pierwszy 
etap drogi artystycznej jednego z najbar-
dziej popularnych portrecistów 20-lecia 
międzywojennego. Dość szybko, bo już 
w  1913 roku Stefan prezentował swoje 
rysunki w Antwerpii, w ramach ekspozy-
cji zatytułowanej Karykatury osobistości. 
Podczas wędrówek po europejskich ga-
leriach, przerywanych realizacją zamó-
wień na ilustracje do londyńskich i pary-
skich czasopism, narodziło się marzenie 
o  emigracji do pełnej niewyczerpanych 
możliwości twórczych Ameryki. Prowa-
dzona, wiele lat później, korespondencja 
Stefana z  jego siostrą Marią ujawniła, iż 
planom tym kategorycznie przeciw-
stawił się ojciec, ucinając mrzonki syna 
nakazem powrotu do domu. Posłuszny, 
czy raczej uzależniony finansowo od ro-
dziny, w  1915 roku Stefan powraca do 
Warszawy.

Czas pokazał, iż na tym fakcie skoń-
czyła się uległość artysty wobec ro-
dzicielskich nakazów. Po powrocie do 
Warszawie, dość szybko młody Norblin 
nawiązał kontakty z  wydawnictwami 
i  teatrami, rozpoczynając swą warszaw-
ską działalność jako karykaturzysta pra-
sowy, ilustrator książek, litograf i  grafik 
reklamowy. Prace te na krótko przerwał 
w 1920 roku, kiedy to zdecydował się za-
ciągnąć do wojska i wziąć udział w woj-
nie polsko-sowieckiej. 

Po jej zakończeniu natychmiast 
powrócił do środowiska warszawskiej 
bohemy. Kolejne lata życia, to pasmo 
sukcesów artysty o  szerokich horyzon-
tach i  ogromnym potencjale twórczym. 
W stosunkowo niedługim czasie stał się 
znany i  uwielbiany wśród elit towarzy-
skich i  sfer rządowych. Ceniony przede 
wszystkim jako świetny portrecista, pro-
jektant scenografii i  kostiumów teatral-
nych, grafik, a  nawet projektant mody. 
Autor drobnych projektów przemysło-
wych, ilustrator, projektant okładek do 
czasopisma Kobieta w  świecie i  domu, 
Teatr i  Życie wytworne, autor exlibrisów 
oraz plakatów towarzyszących kampa-
niom charytatywnym i  reklamowym. 
Przysłowiowy król życia, realizujący swe 
pomysły w  wielu dziedzinach plastycz-
nego wyrazu. Uznany przez współcze-
snych za malarza ukazującego w portre-
tach przede wszystkim osobowość i piękno 
twarzy1. Stąd zapewne uwielbiany przez 
kobiety, w szczególności te, które idąc za 
głosem mody, zamawiały u  niego swo-
je portrety. Miłośnik teatru i  ludzi z nim 
związanych, szczególną słabość miał do 
pięknych aktorek. Pierwszą żoną Stefana 
Norblina została w 1926 roku ówczesna 
gwiazda filmowa Maria Helena Modze-
lewska. Jednak, wbrew oczekiwaniom, 
związek ten nie trwał zbyt długo. Za-
topiony w  pracy artystycznej malarz 
nie uchwycił momentu fascynacji żony 
osobą popularnego w Warszawie poety 
i  satyryka Mariana Hemara, dla którego 
Maria stała się muzą i  natchnieniem. 
Analiza późniejszych losów Stefana, 
pozwala przypuszczać, iż małżonkowie 
rozstali się w zgodzie i bez urazy. Po raz 
drugi Norblin ożenił się ze znaną i podzi-
wianą, osiemnaście lat młodszą od sie-
bie, aktorką rewiową Leną Żelichowską. 
Ogromna pracowitość, talent i oryginal-

na uroda sprawiły, iż jej kariera rozwijała 
się szybko. Początkowo znana jako tan-
cerka, artystka rewiowa, aktorka dra-
matyczna, by w  końcu osiągnąć miano 
popularnej gwiazdy kinowej2. W  latach 
30-tych ubiegłego stulecia, oboje świę-
cili triumfy, każde w  swojej dziedzinie. 
W  1931 roku, Stefan Norblin zakupił na 
Kępie Potockiej w  Warszawie parcelę, 
na której postanowił zbudować willę, 
w  pobliżu której powstać miało studio 
filmowe. Niestety, wrzesień 1939 roku 
pokrzyżował wszystkie dotychczasowe 
plany. Norblinowie w  pośpiechu opu-
ścili swój niedokończony jeszcze dom 
i  ruszyli na zachód. Celem ich podróży 
miały być Stany Zjednoczone, gdzie Nor-
blin zamierzał ziścić swe młodzieńcze 
marzenie. Wspomniany na wstępie list 
Stefana, napisany w 1947 roku do siostry 
Marii z Norblinów Frankowskiej, odsłania 
kulisy kilkuletniej wędrówki, której rezul-
tatem miało być przybycie do Stanów.

Artysta opowiedział w  nim o  po-
śpiesznej ucieczce z  bombardowanej 
Warszawy, przez Rumunię, gdzie zimą, 
w  święta Bożego Narodzenia, spotkali 
się z polskim ministrem spraw zagranicz-
nych – Józefem Beckiem i  jego żoną3. 
Dalej przez Turcję, gdzie w połowie 1940 
roku dotarli do Bagdadu w  Iraku, który 
stał się pierwszym dłuższym postojem 
w ich podróży. Tutaj Stefan Norblin, zare-
komendowany przez znajomego, dostał 
zlecenie na namalowanie portretu króla 
Iraku oraz członków jego rodziny.

Dzięki wcześniejszym kontaktom, 
dobremu wykształceniu oraz wynie-
sionej z  domu kindersztubie, bez prze-
szkód odnajdywał się w  środowisku 
ówczesnych dyplomatów. Posługując 
się biegle kilkoma językami, nawiązy-
wał znajomości i kontakty, dzięki którym 
możliwa stała się dalsza podróż. Malu-
jąc portret angielskiego ambasadora Sir 
Basil’a  Newtona, zjednał sobie poparcie 
w staraniach o wizy do kolejnego etapu 
podróży, którym był klejnot w brytyjskiej 
koronie, do Indii. 

Jeszcze w  tym samym 1940 roku 
małżonkowie dotarli do Bombaju, gdzie 
pozostali dłużej, niż początkowo plano-
wali. Dzięki kontaktom ze stacjonujący-
mi tam polskimi władzami konsularnymi 
uczestniczyli w działaniach na rzecz pol-
skich repatriantów ewakuowanych z so-
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wieckich łagrów przez gen. Władysława 
Andersa do założonych w tym celu kolo-
nii, usytuowanych na północ i południe 
od miasta. Stefan podjął się także pracy 
nad ilustracjami do książek dla polskich 
dzieci, zaś jego żona wraz z Hanką Ordo-
nówną brały udział w  organizowanych 
koncertach estradowych4.

Z  badań prowadzonych przez nie-
mieckiego badacza, Simona Clausa-Ullri-
cha wynika, iż w czerwcu 1941 roku poja-
wia się w bombajskiej gazecie Illustrated 
Weakly of India, artykuł poświęcony Ste-
fanowi Norblinowi i  jego twórczości. To 
właśnie wówczas, w  Bombaju, wojenna 
tułaczka nieoczekiwanie przekształciła 
się w bajkową podróż, zaś twórczość ar-
tysty sięgnęła swych korzeni. Podobnie 
jak niegdyś jego pradziad - Jean P. Nor-
blin od króla Stanisława Poniatowskie-
go, Stefan otrzymał w Indiach pierwsze, 
duże zlecenie ozdobienia malowidłami 
nowo wybudowany pałac Maharadży 
w  Morvi. Realizując to zadanie namalo-
wał reprezentacyjny portret zlecenio-
dawcy oraz ponad dwadzieścia malo-
wideł ściennych i  obrazów na płótnie. 
Wspomniane prace inspirowane hindu-
ską mitologią i  legendami, ubrane zo-
stały w artdecowski kostium stylowy, co 
zaowocowało oryginalnym połączeniem 
nowoczesności z nutą rodzimej egzotyki. 
Wielkoformatowe kompozycje dopełnia-
ły wystroju wnętrz rezydencji zbudowa-
nej w modnym w tym czasie Indian style, 
nowatorsko łączącym wpływy stylistycz-
ne Wschodu i Zachodu5. Było to zgodne 
z duchem czasu i modą panującą wśród 
pokolenia maharadży kształcących się 
w brytyjskich uczelniach i pilnie śledzą-
cych nowoczesne tendencje w  sztuce 
europejskiej.

W  obliczu narastających tendencji 
niepodległościowych Indii, sięganie do 
mitologii i  legend hinduskich, wynikało 
z potrzeby podsycania poczucia własnej, 
kulturowej tożsamości. Pamiętać należy, 
iż w owym czasie Indie były w przeded-
niu upadku kolonializmu. Okoliczności te 
miały wpływ na charakter zamówienia, 
w którym widoczne były wyraźne dąże-
nia do połączenia orientalnej tematyki 
z  nowoczesną formą malarską. W  tym 
fakcie upatrywać należy duże zaintereso-
wanie Hindusów twórczością polskiego 
artysty, posługującego się modnym i po-
żądanym w owych czasach językiem wy-
powiedzi. Analiza tematyczna zleconych 

artyście prac, ujawnia znajomość historii 
i mitologii hinduizmu, wyraźne nawiąza-
nia do eposu sanskryckiego – Ramajana, 
opowiadającego historię hinduskich 
bóstw. Mając na uwadze kilkuletni pobyt 
Norblina w  Bombaju, nie należy wyklu-
czyć bezpośredniego kontaktu artysty 
z arcydziełami malarstwa i rzeźby, wystę-
pującymi nieopodal miasta, na wyspie 
Garapurii, gdzie w grotach świątyni Ele-
phanta podziwiać mógł, wykute w  ka-
mieniu, sceny zaczerpnięte z hinduskich 
mitów i  legend o  przeszłości i  tradycji 
Indii. Nie należy wykluczyć, iż mógł także 
oglądać świątynię w Adźanta, ozdobioną 
zespołem malowideł ściennych ilustrują-
cych sceny: pałacowe i  dworskie, sceny 
z  polowań, z  podróży oraz walk słoni. 
Hipoteza taka nasuwa się bezpośrednio 
po analizie tematów podjętych w obra-
zach malowanych do wnętrz pałaców 
w: Morvi, później w Patnie oraz w Jodh-
pur. Nad realizacją zamówień dla dwóch 
pierwszych, Norblinowi upłynął niemal 
cały rok 1943. Zachęcony pochlebnymi 
recenzjami oraz ogromnym wsparciem 
ze strony polskiego konsula generalne-
go - Eugeniusza Banasińskiego, a  także 
zainteresowaniem ze strony przebywa-
jących tu polskich uchodźców, artysta 
podejmuje się przygotowań do ekspozy-
cji swych prac, co miało miejsce w lutym 
1944 r. Prezentuje wówczas: malarstwo 
portretowe, sceny rodzajowe oraz ponoć 
po raz pierwszy, akty. 

W  tym samym czasie przychodzi 
na świat jedyne, upragnione dziecko 
artystów – Andrzej. Wydawałoby się, że 
dobra passa trwa nadal. Norblinowie 
zostają zaproszeni do Jodhpur w  Ra-
dżasthanie, gdzie artysta podejmuje 
się wykonania malowideł ściennych do 
wnętrz świeżo wybudowanej rezydencji 
należącej do władcy księstwa Marwar - 
maharadży Umaida Singha. To miejsce 
stało się drugą, kilkuletnią przystanią 
w  ich wojennej tułaczce. Monumental-
ny pałac, stanowiący do dziś dnia przy-
kład największej prywatnej rezydencji 
na świecie, stał się miejscem, w  którym 
powstawały największe, orientalne 
kompozycje malarskie artysty. Prócz 
wielkoformatowych murali oraz rodza-
jowych obrazów i portretów na płótnie, 
zaprojektował i  nadzorował wykonanie 
nowoczesnych mebli, dając tym samym 
dowód swych kolejnych, nieprzecięt-
nych zdolności twórczych. Poziom życia 

Norblinów ustabilizował się na tyle, iż 
mogli wynająć przestronny dom z ogro-
dem, w  którym pod okiem opiekunki 
bawił się mały Andrzej. Nastąpił czas, 
gdy Lena pochłonięta została aranżacją 
życia rodzinnego, zaś Stefan realizował 
szereg zamówień i  potrzeb wyrażanych 
przez maharadżę. Do niedawna, niemal 
zupełnie nieznany wątek z  życia artysty 
dodaje jego postaci nowej kolorystyki, 
odsłaniając kolejne umiejętności twór-
cze. Kompozycje malarskie oraz wnętrz 
projektowanych przez Stefana Norblina, 
należy oceniać, jako nietypowe, prze-
znaczone dla nietuzinkowego odbiorcy, 
a  jednocześnie ściśle korespondujące 
z panującymi wówczas tendencjami pro-
jektowymi.

Powstałe wówczas realizacje sta-
nowią dziś największy i  najbarwniejszy 
zbiór prac, wykonanych na terenie Azji. 
Zakończenie wojny w  Europie, zmiany 
polityczne w Ojczyźnie, a przede wszyst-
kim choroba syna artystów, skłoniły 
do decyzji o  wyjeździe z  Indii do kraju 
młodzieńczych marzeń artysty – do Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki. W dniu 22 
sierpnia 1946 roku Stefan i  Helena Nor-
blinowie z  dwu i  pół letnim Andrzejem 
wsiedli na statek Generał W.H.Gordon, by 
wyruszyć w długą i uciążliwą, bo trwają-
cą trzy tygodnie podróż do Ameryki. Jej 
szczęśliwy kres miał miejsce u nadbrzeży 
San Francisco, gdzie wraz z momentem 
opuszczenia pokładu statku, dobiegł 
końca do niedawna niemal zupełnie 
nieznany, orientalny wątek z życia i twór-
czości artysty.

Taki obraz rysuje się na podstawie 
stosunkowo niedawno ujawnionych 
przekazów prasowych, archiwalnych do-
kumentów oraz zdjęć rodzinnych prze-
chowywanych przez syna artystów. Cień 
na interpretację sielankowo opisanych 
zdarzeń rzuca lektura listu Stefana do 
siostry, w którym pisał: 

„..było czasem b. ciężko – 
a  w  dodatku, gdyśmy zostali 
z  ostatniemi groszami dosta-
łem okropnego ataku astmy 
i  byłbym kipnął gdyby nie to, 
że Lenie (która była już w cią-
ży) przyszedł pomysł wywiezie-
nia mnie z Bombaju w góry….
(…). (…) powróciwszy ( z krót-
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kiej rekonwalescencji) dosta-
łem b. poważną propozycję 
dekorowania wielkiego pałacu. 
Jednego z  największych Ma-
harajów w  Indiach. Pojechałem 
tam – później przyjechała Lena 
z Pampim i dobrze nam się tam 
działo, - choć ogromnie gorąco. 
(…) Żyliśmy tam jak książątka 
– własny dom, auto, 12 osób 
służby (wałkoniów i złodziei), ale 
to szczęścia nie daje, a otocze-
nie b. obce i przykre. Najgorszy 
jednak ten upał!!! (…) Dzięki 
nadludzkiej wprost pracy zdo-
łałem tam coś niecoś uciułać, 
a  w  międzyczasie dostaliśmy 
wizy emigracyjne do Stanów.
 

Pisana do bliskiej osoby relacja wy-
darzeń, rysuje przed odbiorcą zgoła inny 
obraz, niż przedstawiłam na początku. 
Pojawia się pytanie: czy aby na pewno 
„indyjski wątek twórczości Stefana Nor-
blina” miał bajkowy charakter. Czy anali-
zując ten etap twórczości, nie należy od-
dzielić zjawiska potrzeby tworzenia, od 
potrzeby przeżycia za pomocą tworze-
nia. Czy fakt, iż w tym czasie Norblin bar-
dziej tworzył by żyć, a nie żył by tworzyć 
miał znaczenie dla poziomu prac, które 
realizował? Wydaje się, iż nie miał, a jedy-
nie świadczył o talencie artysty, który po-
mimo radykalnej zmiany warunków, nie 
uwolnił swych działań od potrzeby rze-
telności i  zaangażowania. Fakt ten staje 
się kolejnym dowodem całkowitego 
oddania sztuce, którą pragnął uprawiać 
także w wymarzonych Stanach. 
Zarobione w  Indiach pieniądze pozwo-
liły na zamieszkanie w  obszernym, pię-
trowym domu na jednym ze wzgórz San 
Francisco. W  nowym miejscu Stefan za-
aranżował pracownię, w której rozpoczął 
pracę przede wszystkim jako portrecista. 
Z  zachowanych fotografii rodzinnych 
wnioskować można, iż one właściwie 
stanowiły podstawę artystycznej dzia-
łalności Norblina w Stanach. Malował na 
zamówienie ze zdjęcia i z natury. Próbo-
wał swych sił w  reklamie, jako aranżer 
wystaw sklepowych i wnętrz biurowych. 

W  liście do siostry napisał: „…Gdy-
bym był tu przyjechał w 1915 r. 
tak jak chciałem, a co mi unie-
możliwił mój ociec – to dziś był-
bym pierwszorzędnie ustawiony. 
Dziś lepiej jeszcze rozumiem, 
jak bardzo nadaję się do tego 
kraju – ale boje się, że za późno 
tu przyjechałem...”.

Stefan Norblin, artysta podziwiany 
i  wysoko ceniony przed wojną w  Pol-
sce, realizujący ciekawe, oryginalne 
zamówienia dla indyjskich maharadży, 
w Ameryce stał się jednym z wielu, niko-
mu nie znanych twórców, próbujących 
bezskutecznie zainteresować swymi 
pracami ewentualnych zleceniodawców. 
Sił swych próbował w firmach reklamo-
wych oraz jako portrecista, realizując kil-
ka zamówień prywatnych oraz wykonu-
jąc portrety znanych postaci, często na 
podstawie zdjęć prasowych. Wszystkie 
te działania nie przynosiły oczekiwanych 
efektów, artysta nie był w  stanie utrzy-
mać swojej rodziny, topniały zarobione 
w  Indiach pieniądze. Z  czasem, żona 
Lena Żelichowska, znakomita przedwo-
jenna aktorka filmowa, o której do siostry 

pisał: „szczęściem wielkiem było 
dla mnie natrafić na człowieka 
takiego jak Lena…(którą charakte-

ryzował jako) …idealną, oddaną 
i uroczą towarzyszkę…” stała się 

jedynym żywicielem rodziny pracując 
jako manicurzystka w salonie piękności. 
Sytuacja ta negatywnie wpływała na sa-
mopoczucie i kondycję artysty. Tym bar-
dziej, iż w pewnym momencie – pojawi-
ło się przysłowiowe światełko w tunelu. 
Norblin poproszony został o namalowa-
nie portretu Amandeo Petera Gianninie-
go – prezesa Bank of America. Artysta 
z  zamówieniem tym wiązał wielkie na-
dzieje. Zleceniodawca był osobą zna-
ną i  cenioną w  środowisku. Jak wynika 
z przekazów syna, rozpoczęły się spotka-
nia studyjne w wyniku, których powstało 
kilka szkiców do portretu. Giannini, za-
dowolony z  ich rezultatów, obiecał po-
noć kolejne zamówienia tym razem na 
portrety członków jego rodziny. Niestety 
niespodziewanie zmarł tuż przed ukoń-

czeniem pracy, zaś portret reproduko-
wany był jako uzupełnienie do pojawia-
jących się po śmierci bankiera, artykułów 
prasowych. Był to krótki moment, kiedy 
w  prasie lokalnej pojawiło się nazwisko 
polskiego artysty. Po tym wydarzeniu, 
rzeczywistość oraz wizja przyszłości ry-
sowały się w  szarych barwach. Stefan 
nie był w stanie podjąć starań o kolejne 
zamówienia. Pozbawiony nadziei, scho-
rowany, upokorzony, a  nade wszystko 
zmęczony latami wędrówki do wyma-
rzonych Stanów, w  1952 roku popeł-
nił samobójstwo, pozostawiając żonę 
i  9-letniego syna, o  którym 5 lat wcze-
śniej, w liście do siostry, pisał
  

„ …Ogromnie go kocham i  ni-
gdy nie myślałem, że mam 
taki podkład na ojca. Myślę 
tylko o  nim i  wszystko projek-
tuje z  tem nastawieniem…”.  

Trudno dziś jednoznacznie ustalić 
przyczyny tej tragicznej decyzji. Może 
były nimi świadomość: braku zaintereso-
wania jego twórczością, bycia ciężarem 
dla żony, która dźwigała trudy utrzyma-
nia rodziny, strachu przed pogłębiającą 
się wadą wzroku, rozczarowania oraz 
beznadziejnej sytuacji, w jakiej, pomimo 
wielu starań i  ciężkiej pracy się znalazł. 
Nie bez znaczenia wydaje się być także 
brak wsparcia i  osamotnienie w  środo-
wisku artystów plastyków. Możliwe, iż 
sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby 
Norblinowie przybyli na wschodnie wy-
brzeże, do Nowego Yorku lub do Chi-
cago, gdzie środowisko polonijne było 
aktywne i  dokąd przybywała większość 
inteligencji polskiej uciekającej tu przed 
wojenną burzą i  powojenną polityczną 
szarugą. Pobyt w  San Francisco ozna-
czał konieczność ponownego zaczyna-
nia wszystkiego od nowa. Fakt ten nie 
pozostał bez znaczenia dla 60-letniego  
twórcy, nieznanego na rynku amery-
kańskim, malującego w  manierze art 
déco podziwianej jeszcze w Indiach, zaś 
w Stanach niemodnej, przyczyniając się 
do jego przedwczesnej, samobójczej 
śmierci.
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wrażenia

Uwarunkowania 
psychologiczne…

Depresja. To słowo przychodzi do 
głowy, gdy przemierzamy drogą życia 
Stefana Norblina i  docieramy do czasu 
jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. 
Podjęcie decyzji o  samobójstwie to nie 
impuls, lecz zaplanowane działanie czło-
wieka, który stopniowo wycofywał się 
z  życia. Zanim przyjechał samochodem 
nad brzeg jeziora, gdzie zażył leki i popił 
je alkoholem, wcześniej napisał list do 
ukochanej żony i  zostawił na stole. Nie 
wiemy dokładnie, o  czym pisał. List nie 
przetrwał do czasów obecnych. Jednak, 
choć nie znamy ostatnich słów Stefana 
Norblina, to możemy się ich domyśleć, 
przyglądając się jego życiu, fascyna-
cjom i  marzeniom. Inteligentny, dosko-
nale wykształcony i  obyty w  świecie, 
pełen czaru młody człowiek wkraczając 
w  świat artystyczny, mógł liczyć tylko 
na siebie. Dzięki swoim cechom osobo-
wości i sprawności intelektualnej szybko 
zyskał zainteresowanie i  uznanie świata 
bohemy artystycznej. Analiza twórczości 
pokazuje olbrzymią wszechstronność 
jego zainteresowań i  zdolność plastycz-
nego przystosowania się do realiów 
życia. Malarz, grafik reklamowy, karyka-
turzysta, projektant scenografii, kostiu-
mów, ale też mebli i  wnętrz. Otwarty 
na wyzwania, realizował swoją pasję ar-
tystyczną, ale też doskonale wtapiał się 
w otaczający świat i stawiane w okresie 
międzywojennym oczekiwania środowi-
ska, w który się obracał. Uwielbiał piękno, 
w tym piękne kobiety i oddawał im cześć 
pokazując je, jako emanujące blaskiem 
istoty. Portrety kobiet, które malował są 
hołdem dla kobiecości, ale też ulepszo-
nymi odbiciami oryginałów. Tego akcen-
tu nie widać w autoportretach Norblina. 
Niewielu, które zresztą namalował. Trud-
no oprzeć się refleksji, że sztuka była dla 
niego narzędziem komunikacji z ludźmi, 
sposobem bycia wśród nich, sprawia-
nia im przyjemności, ale też sposobem 
zarabiania na życie. Jego twórczość to 
nie traktat na temat sztuki, ani próba 
znalezienia ideału światła czy barwy, 
lecz odzwierciedlenie jego osobowości 
i  język umożliwiający bycie w  świecie. 
Przez znajomych opisywany był jako 
człowiek pochłonięty malowaniem, wy-
cofany, a  czasem wręcz ślepy na to, co 
się dzieje wokół. Na fotografiach zawsze 
z marsową miną i powagą, uśmiechnięty 

jedynie w obecności rodziny, żony i syna. 
Skupiony na swoim świecie, intrower-
tywny i  refleksyjny, rzadko pokazywał 
emocje na zewnątrz. W  okresie pobytu 
w Stanach Zjednoczonych te cechy sta-
ły się jeszcze bardziej wyraziste. Anali-
zując jego życie, od początku pokazuje 
się nam jako człowiek zrównoważony 
emocjonalnie, stabilny, potrafiący dosto-
sować swoje zachowanie do wymogów 
społecznych, radzący sobie w sytuacjach 
stresu, a  w  sytuacji konieczności, umie-
jący w  sposób asertywny egzekwować 
swoje prawa. Z  listów wiemy, że był też 
człowiekiem przeżywającym silne emo-
cje i  człowiekiem o  dużej pasji. Realizo-
wał ją poprzez uporządkowane dążenie 
do swoich celów i  odpowiedzialność. 
To nie artysta nieprzewidywalny, draż-
liwy, wybuchowy czy egzaltowany, lecz 
człowiek respektujący pragnienia in-
nych ludzi, współodczuwający, dbający 
o  potrzeby innych, czyli posługując się 
pojęciami psychologicznymi – przysto-
sowany społecznie, bez cech zaburzonej 
osobowości. Norblin był niezwykle pra-
cowity, czego dowodem są jego liczne 
prace, a  zwłaszcza ogrom dokonań ar-
tystycznych z  okresu pobytu w  Indiach. 
Odzwierciedlały jego siłę, determinację 
i potrzebę stworzenia sobie bezpieczeń-
stwa, w  tym też materialnego. Wiele 
czynników, mogło mieć wpływ na jego 
życie w  ostatnim okresie. Ameryka – 
sen młodzieńca, dla człowieka o  trady-
cyjnych poglądach na role społeczne, 
przestrzegającego etykiety, a  utrzymy-
wanego przez żonę, coraz bardziej po-
zbawionego szansy na godne życie także 
jako artysta, nie mogła stać się ojczyzną 
czy wybawieniem.

 
Realia życiowe…

Poziom wyobrażeniowy zawsze jest 
barwny, kolorowy; talent przetykany wy-
obraźnią, wysiłek okupiony ciężką pracą, 
symbolika z  ukrytą treścią, odwzorowy-
wanie rzeczywistości – to wszystko skła-
da się na efekt ostateczny. Lecz, dzieło 
twórcy zanurzone jest głęboko w  życiu 
realnym – jak przeżyć, by móc tworzyć?

Niezwykle aktywne życie S. Norblina 
w okresie przedwojennym uległo znacz-
nej zmianie w  czasie wojny. Przedtem 
żył, żeby tworzyć, teraz musiał pracować, 
aby przeżyć. Wcześniejszą lekkość two-
rzenia zastąpił ciężką, często ponad siły 
pracą, aby utrzymać żonę, a potem żonę 

i syna. Niezwykle wyraziście dały o sobie 
znać: jego dojrzałość, odpowiedzialność 
i  upór. Uciekali bez pieniędzy, kolejne 
dorywcze prace zapewniały im posu-
wanie się coraz dalej. Każde jednak za-
trudnienie okupywał pogarszaniem się 
stanu zdrowia, początkowo okresowym, 
potem przewlekłym. Mimo trudności 
niosła go właśnie odpowiedzialność za 
życie rodziny. Podróż do Stanów Zjedno-
czonych stała się nie realizacją młodzień-
czych marzeń, lecz jedynym kierunkiem 
ucieczki. Znękany ciężką pracą dopływa 
do USA, które okazały się porażką. Brak 
pracy, kontaktów z Polonią, dalsze stresy 
spowodowane oszukaniem go przez ad-
wokata, który zarządzał jego majątkiem, 
poczucie klęski życiowej m.in. spowo-
dowane koniecznością podjęcia pracy 
przez żonę oraz poczucie pogarszają-
cego się stanu zdrowia (pogorszenie 
wzroku), są wystarczającymi czynnikami 
ryzyka depresji. Jak wiele silnych osób, 
przytłoczonych skumulowanymi nega-
tywnymi czynnikami – zdecydował, że 
nie będzie dłużej ciężarem dla rodziny. 
Jego poczucie wartości zmniejszyło się, 
przyszłość rysowała się w czarnych kolo-
rach. Malowanie portretów ze zdjęć jawi 
się w  tym kontekście, jako ostateczna 
rozpaczliwa próba wyrwania się z tej sy-
tuacji. Przyczyną depresji było połącze-
nie czynników psychologicznych i stanu 
somatycznego. Wydaje się także, że do-
konanie samobójstwa głównie spowo-
dowane było negatywną oceną przy-
szłości, niską samooceną i bezradnością, 
a więc negatywnym bilansem całego ży-
cia z poczuciem klęski życiowej, z której 
nie widział ucieczki. <cuadrado>

 Przypisy:

[1] Stefania Grodzieńska, wypowiedź zarejestro-

wana w filmie R. Ćwiklińskiego, Stefan Norblin, 2007 r.

[2] występującej w przebojach filmowych tam-

tych czasów takich jak: Szpieg w masce (1933), Bar-

bara Radziwiłłówna (1935), Tajemnice panny Brinx 

(1936), O czym marzą kobiety (1937), Granica (1938 

Justyna Bohutówna), oraz w Żołnierzu królowej Mada-

gaskaru (1939)

[3] Simon Claus-Ullrich, Stefan Norblin, a bio-
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1996, s. 3.
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[5] ibidem
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miejsca
NEPAL PO 
TRZĘSIENIU 
ZIEMI
Jacek Sieradzan

Przed południem wraz z moim nepalskim współpracow-
nikiem, kamerzystą Arunem Chalise i aktorkami, przebywałem 
na cmentarzu w  lesie Sleshmantak, naprzeciwko kompleksu 
świątynnego Paśupatinath. Znajdują się tam groby chrześcijan 
oraz innych zmarłych, którzy nie chcieli być skremowani zgod-
nie z  tradycją hinduistyczną, czyli przed Paśupatinath. Arun 
przygotowywał sprzęt, a  ja rozglądałem się za miejscami do 
sfilmowania. 

W naszym filmie Rainbow Children ów cmentarz to sym-
boliczne miejsce. Dzieci miały w  nim zasadzić drzewa i  opa-
trzyć je kartkami ze swoimi imionami i nazwiskami, aby w ten 
sposób pokazać, że nie są nikim, tylko mają tożsamość. To 
miejsce ma też duże znaczenie dla bohaterki mojego filmu 
Śridziany, której maleńka siostra została tam pogrzebana. Śri-
dziana miała zasadzić dwa drzewka – jedno dla siebie, drugie 
dla niej.

Ta scena miała pokazać, że dzieci odrzucone przez spo-
łeczeństwo hinduistyczne, sadząc na cmentarzu odrzuconych 
symbole nowego życia, które są tak delikatne i bezbronne jak 
one – nadają sobie tożsamość, nie są już wyrzutkami pogar-
dzanymi przez resztę społeczeństwa, ale są osobami. Nowo za-
sadzone drzewa padają często ofiarą małp, dlatego zabezpie-
cza się je żelaznymi klatkami. My nie mieliśmy klatek, dlatego 
te drzewka podzieliły los innych, niechronionych przez klatki. 
Gdy w kilka tygodni później odwiedziłem to miejsce, nie było 
po nich śladu. W tym też można dostrzec symbol: kto nie jest 
chroniony klatką rodziny, staje się wyrzutkiem, ląduje na ulicy, 
degeneruje się i przedwcześnie umiera. Kogo chroni klatka ro-
dziny – ma zapewnione minimum egzystencji, ale nie jest wol-
ny. Musi ciężko pracować, aby rodzina mogła związać koniec 
z  końcem (ponad połowa Nepalczyków żyje poniżej granicy 
ubóstwa, za mniej niż dolara dziennie).

Status dzieci ulicy w Nepalu jest podobny do statusu Ro-
mów w Polsce. Tak zwany przyzwoity człowiek nie chce mieć 
z nimi nic wspólnego, a więc unika ich. Dzieci nie są wpuszcza-
ne do niektórych miejsc, policja przegania je sprzed świątyni 
Paśupati, gdzie mogłyby liczyć na zarobek. 

Do Nepalu  
przyjechałem w marcu 
2015, dwa dni przed świę-
tem wiosny (Holi).  
Chciałem zakończyć 
to, co rozpocząłem rok 
wcześniej – film doku-
mentalny o dzieciach 
żyjących na ulicy.  
25 kwietnia miał być 
ostatnim dniem zdjęć. 
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miejsca

Dzieci ulicy uważają, że są wolne. Wydaje się jednak, że 
są uzależnione od wolności i od siebie samych. Ich przyjaźnie 
są krótkotrwałe i z powodu ich nadwrażliwości szybko ulegają 
zerwaniu. Dzieci nie chodzą do szkoły, bo nie widzą w tym sen-
su (Purnima, inna bohaterka mojego filmu, po tygodniu rzuciła 
szkołę, którą jej opłaciłem.) Większość woli żebrać, niż praco-
wać. Praca dzieci budzi kontrowersje, ale po kilkakrotnym po-
bycie w Nepalu doszedłem do wniosku, iż lepiej, żeby dzieci 
pracowały, niż wdychały klej i  żebrały. Żyjąc bez celu i  bez 
nadziei na zmianę, szybko degenerują się: wdychają klej, palą 
marihuanę, prostytuują się, stają ofiarami przemocy (nieraz wi-
działem jak młody mężczyzna uderza w twarz młodą kobietę), 
angażują w akty kryminalne itp. 

25 kwietnia o 11.56 na kilkanaście sekund zatrzęsła się zie-
mia. Gdy było po wszystkim, podszedłem do moich aktorek, 
które siedziały na ziemi w  kręgu, wystraszone. Matka trzech 
obecnych tam dziewcząt odmawiała mantrę Om Nama Śiwaja. 
Zacząłem je przekonywać, że powinny przestać się bać, wstać 
i zabrać się do tego, po co tu przyszliśmy – czyli do sadzenia 
drzew. Początkowo nie chciały o tym słyszeć, ale w końcu dały 
się przekonać. Udało nam się zrobić historyczne zdjęcia – sie-
dem kobiet sadzi drzewka w symbolicznym miejscu, kilkana-
ście minut po trzęsieniu ziemi. W ten sposób stały się częścią 
historii, w  kraju, w  którym historia nie ma znaczenia, a  jedy-
nym celem większości ludzi jest przetrwanie kolejnego dnia.  

Obecnie te dzieci, z wyjątkiem Śridziany (która śpi w tym 
samym lesie, w którym robiliśmy zdjęcia) mieszkają w namio-
tach. Ale gdy w  czerwcu zaczną padać ulewne deszcze, na-
mioty zostaną podmyte albo zwiane przez porywiste wiatry, 
czy nawet trąby powietrzne (sam przeżyłem jedną z  nich). 
Trzęsienie ziemi zrównało status właścicieli domów, którzy 
koczują obecnie w  namiotach, z  dziećmi ulicy. Teraz miliony 
Nepalczyków doświadczają tego, czego doświadczały dzieci 
śpiące na ulicy – nieustannego stresu, poczucia niepewności 
i beznadziei. 

Zniszczenia fizyczne Nepalu są ogólnie znane: ponad 
9 tys. zabitych, 23 tys. rannych, setki tysięcy zniszczonych 
i uszkodzonych domów. 

Strat psychicznych Nepalczyków nikt nie jest w stanie po-
liczyć ani nawet oszacować. Od czasu do czasu ci, którzy prze-
żyli trzęsienie ziemi, mają wrażenie, że ziemia się kołysze (sam 
tego doświadczyłem kilka razy). Jedna z moich aktorek, Sunita, 

nie chciała z nami jechać do Gotathar, aby pokazać nam gro-
żący zawaleniem dom, w  którym jej rodzina wynajmowała 
pokój, gdyż bała się powtórnych wstrząsów. W końcu dała się 
namówić, ale ponieważ jest osobą pogodną, podczas zdjęć 
cały czas się uśmiechała. Trudno ją było przekonać, że powin-
na być smutna, ponieważ w  tym domu zostało wszystko, co 
posiadała. 

Trauma dotyczy też rodzin, które nikogo nie straciły, a ich 
domom nic się nie stało. Wśród nich jest matka mojego ka-
merzysty, która zaczęła cierpieć na bezsenność. Nie mogąc 
się z  tym uporać, postanowiła opuścić Nepal. Większość Ne-
palczyków nie może tego zrobić, gdyż nie stać ich nawet na 
trzy posiłki dziennie. Spanikowali dwaj niedoszli moi współ-
pracownicy. Jeden z  nich, filmowiec z  Francji Arnaud, przez 
trzy dni koczował przed swoim nowym domem w namiocie, 
obawiając się nawrotu wstrząsów, a  po tygodniu spakował 
walizki i wrócił do Francji. Drugi, nepalski filmowiec, który je-
chał do Katmandu 25 kwietnia, aby się ze mną spotkać, wrócił 
na południe Nepalu, gdzie mieszka i gdzie nie było trzęsienia 
ziemi. Inną osobą, która doświadczyła traumy, jest sprzątaczka 
z hotelu Shree Lal Inn, w którym mieszkałem podczas poby-
tu w Katmandu. Po jednym z wtórnych wstrząsów miała atak 
paniki i  pracownik hotelu zamknął hotel, aby odwieźć ją do 
domu więc gdy wróciłem do hotelu nie mogłem dostać się do 
środka.

W sierpniu ponownie jadę do Ne-
palu, aby dokończyć film. Jeśli jakiś 
psycholog bądź psychiatra będzie 
zainteresowany udzieleniem pomo-
cy ofiarom trzęsienia ziemi, mogę 
pośredniczyć w nawiązaniu kontak-
tów z poszkodowanymi. Możemy za-
cząć od moich aktorów i ich rodzin. ■

  Kontakt do autora: j.sieradzan@uwb.edu.pl
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Fot. Prazdniq Awasthi
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praktyka
25 lat citalopramu  
w chorobie Alzheimera.  
Od Nordic Multicenter Study 
do badania CitAD
Tomasz Szafrański

Leki przeciwpsychotyczne pozostają najczęściej sto-
sowaną opcją w  farmakoterapii. Jednak ostatnie doniesienia 
dotyczące stosowania leków przeciwpsychotycznych u  cho-
rych z otępieniem nie napawają optymizmem. Autorzy, którzy 
przeanalizowali dane z  bazy Veterans Health Administration 
w  latach 1998-2009, obejmujące 90786 pacjentów powyżej 
65 roku życia z rozpoznaniem otępienia, ocenili ryzyko zgonu 
u chorych, u których stosowano leki przeciwpsychotyczne (ha-
loperidol, kwetiapina, olanzapina, risperidon), walproiniany 
lub leki przeciwdepresyjne. W porównaniu z osobami, u któ-
rych nie stosowano leków przeciwpsychotycznych, ryzyko 
zgonu u osób leczonych haloperidolem wzrastało o 3.8% (95% 
CI, 1.0%-6.6%), wśród leczonych risperidonem o 3.7% (95% CI, 
2.2%-5.3%), olanzapiną o 2.5% (95% CI, 0.3%-4.7%), kwetiapi-
ną o 2% (95% CI, 0.7%-3.3%). Ryzyko wzrastało wraz ze stoso-
waniem wyższych dawek leków przeciwpsychotycznych.

Pobudzenie i agresja u chorych 
na chorobę Alzheimera pozosta-
ją istotnym problemem klinicz-
nym mającym poważne konse-
kwencje dla samych pacjentów, 
jak też ich opiekunów. Ogromne 
znaczenie w zapobieganiu 
i leczeniu pobudzenia i agresji 
mają oddziaływania behawioral-
ne i ich zastosowanie powinno 
być zawsze na pierwszym miej-
scu. W porównaniu z grupą chorych, u których stosowano leki 

przeciwdepresyjne, ryzyko zgonu u  leczonych lekami prze-
ciwpsychotycznymi także było wyższe – najwyższe obserwo-
wano u osób przyjmujących haloperidol (NNH=8), a najniższe 
u osób zażywających kwetiapinę (NNH=31). Trudno się dziwić, 
że w najnowszych rekomendacjach dotyczących leczenia far-
makologicznego zaburzeń zachowania towarzyszących cho-
robie Alzheimera, obok leków przeciwpsychotycznych poja-
wiają się inne leki, a wśród nich najczęściej inhibitor wychwytu 
zwrotnego serotoniny – citalopram. 

Dawno, dawno temu
Stosowanie citalopramu w chorobie Alzheimera, czy sze-

rzej, u  chorych z  otępieniem ma długą historię. Za początek 
poważnych badań możemy uznać opublikowaną w  grudniu 
1990 roku pracę, której autorami byli Szwedzi: Nyth i Gottfries, 
którzy w  warunkach podwójnie ślepej próby kontrolowanej 
placebo ocenili skuteczność citalopramu u chorych z otępie-
niem. Autorzy odnotowali poprawę w  zakresie takich obja-
wów jak: drażliwość, lęk, panika, obniżenie nastroju, niepokój 
czy zagubienie. Efekt obserwowano u  chorych z  otępieniem 

Zgony u chorych z otępieniem leczonych  
lekami przeciwpsychotycznymi.

Wskaźnik NNH (Number Needed to Harm)
to wskaźnik mówiący o tym, ile osób musi 
otrzymać daną interwencję abyśmy zaobser-
wowali jedno niekorzystne działanie – w tym 
wypadku zgon. Im niższy NNH tym większe 
ryzyko.

Haloperidol

Risperidon

Olanzapina

Kwetiapina

NNH –> 26 

NNH –> 27 

NNH –> 40 

NNH –> 50
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Alzheimerowskim, ale nie u pacjentów z otępieniem naczynio-
wym. Potem opublikowano jeszcze kilka prac prezentujących 
obiecujące wyniki małych otwartych badań dotyczących za-
stosowania citalopramu w ch. Alzheimera, ale generalnie nic 
specjalnie istotnego, czegoś, co w innych dziedzinach niż me-
dycyna określamy jako wydarzenie zmieniające przebieg gry.

Game-changer
Takim wydarzeniem stała się publikacja wyników badania 

CATIE-AD (Clinical Antipsychotic Trial of Intervention Effecti-
veness – Alzheimer’s Disease). CATIE-AD pozostawało zawsze 
w  cieniu swojej wielkiej „schizofrenicznej” siostry CATIE. Było 
jednak ważnym sygnałem pokazującym, że chorzy na chorobę 
Alzheimera (n=421) z  towarzyszącymi objawami psychotycz-
nymi, agresji lub pobudzenia, którzy otrzymali olanzapinę, 
kwetiapinę lub risperidon, nie wykazali istotnej poprawy w po-
równaniu z  placebo. Plan badania CATIE-AD zawierał opcję 
zmiany, w przypadku złej tolerancji lub braku skuteczności le-
czenia na inny neuroleptyk lub citalopram. Wśród pacjentów, 
którzy pierwotnie otrzymywali placebo, po zmianie na citalo-
pram stwierdzono wyraźną (o 60%) redukcję objawów drażli-
wości oraz objawów apatii. Stwierdzono również zmniejszenie 
nasilenia omamów, jednak nie było ono istotne statystycznie. 
Co ważne, leczenie citlopramem nie wywoływało u  chorych 
zbędnej sedacji. Biorąc pod uwagę koszt, potencjalną toksycz-
ność i nadmierną sedację wywoływaną u chorych z ch.Alzhe-
imera przez leki przeciwpsychotyczne, wnioskiem z  badania 
było, że leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny mogą być sensowną koszt-efektywną 
strategią postępowania w  przypadku objawów drażliwości 
w chorobie Alzheimera.

Kropka nad i?
Badaniem, które miało przynieść rozstrzygnięcie doty-

czące miejsca citalopramu w leczeniu pobudzenia w chorobie 
Alzheimera było badanie CitAD – Citalopram for agitation in 
Alzheimer’s disease. Było to badanie randomizowane, kontro-
lowane placebo, z  podwójnym maskowaniem prowadzone 
w  Stanach Zjednoczonych i  Kanadzie, do którego włączono 
200 osób z  prawdopodobną ch.Alzheimiera, wyraźnym po-
budzeniem, a  jednocześnie brakiem objawów depresji. Cita-
lopram włączano w  dawce 10mg zwiększając ją stopniowo 
w zależności od tolerancji do docelowej dawki, która wynosiła 
30mg/dz. Co ciekawe, wszyscy opiekunowie chorych biorą-
cych udział w  badaniu otrzymywali wspierające oddziaływa-
nia psychospołeczne. Badanie trwało od 2009 do 2013, a jego 
wyniki ukazały się w  prestiżowym piśmie JAMA na początku 
2014. 

Ogółem analizowano dane 186 chorych, z  których 94 
osoby były leczone citalopramem, zaś 92 otrzymywały przez 9 
tygodni placebo. Wśród leczonych citalopramem stwierdzono 
istotną statystycznie poprawę w zakresie pierwszorzędowych 
wskaźników skuteczności: zmniejszenie pobudzenia ocenia-
nego skalą The Neurobehavioral Rating Scale agitation sub-
scale (NBRS-A) – po 9 tygodniach leczenia różnica citalopram 
minus placebo wynosiła -0.93 (95% CI, -1.80 do -0.06; p = .04). 
Wyniki oceny skalą Alzheimer Disease Cooperative Study – Cli-
nical Global Impression of Change (mADCS-CGIC) wskazały na 
umiarkowaną lub wyraźną poprawę wśród 40% leczonych ci-
talopramem w porównaniu z 26% w grupie placebo (OR=2.13 
(95% CI, 1.23-3.69; p = .01)). Wśród leczonych citalopramem 

stwierdzono również poprawę na skali pobudzenia Cohen-
-Mansfield Agitation Inventory CMAI, całkowitego wyniku 
Neuropsychiatric Inventory (NPI) oraz zmniejszenie obciążenia 
opiekunów. Nie ma jednak róży bez kolców – w grupie otrzy-
mującej citalopram stwierdzono w porównaniu z placebo nie-
wielkie pogorszenie funkcji poznawczych MMSE+=-1.05 ( 95% 
CI, -1.97 do -0.13; p = .03) oraz wydłużenie odcinka QT (18.1 ms 
(95% CI, 6.1-30.1; P = .01)). To ostatnie nie było zaskoczeniem, 
w  czasie kiedy badanie już trwało, wprowadzono zalecenie, 
aby w populacji osób w wieku podeszłym stosować dawki ci-
talopramu nieprzekraczające 20mg/dz.

Wyniki badania CitAD są ważnym argu-
mentem przemawiającym za skutecznością 
citalopramu wobec objawów pobudzenia 
i agresji u chorych z chorobą Alzheimera. Te-
rapia citalopramem nie jest pozbawiona wad, 
ale biorąc pod uwagę ryzyko i działania niepo-
żądane związane ze stosowaniem leków prze-
ciwpsychotycznych czy benzodiazepin, stano-
wi cenną alternatywę. Wydaje się, że u chorych 
na chorobę Alzheimera, prezentujących obja-
wy pobudzenia warto jest taką próbę leczenia 
podjąć. Należy pamiętać o tym, aby nie prze-
kraczać dawki 20mg/dz oraz o monitorowaniu 

EKG i elektrolitów.  
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praktyka
Małe tęsknoty, 

duże pudełka
tomasz szafrański

Ale o  jaką skuteczność chodzi? Tę, która wynika z  ba-
dań klinicznych, czy też tę postrzeganą subiektywnie przez 
pacjenta? No, i  o  które działania niepożądane – czy bardziej 
te niebezpieczne, choć niedostrzegalne gołym okiem, ale 
opisane niezrozumiałym językiem w  ulotce leku? Czy może 
te, na które jako lekarze nie zwracamy specjalnie uwagi – ba-
nalna suchość w  ustach, zaparcia, pocenie się? Na szczęście 
coraz więcej z nas pamięta, aby pytać o specyficzne objawy, 
zwłaszcza o dysfunkcje seksualne, które jakże często, choć nie 
zgłaszane spontanicznie przez pacjentów, stają się przyczyną 
przerwania terapii.

Ciekawe, że badania dotyczące współpracy w  leczeniu 
wskazują jednak na to, jak racjonalnie myślą nasi pacjenci – 
wynika z nich na przykład, że są w stanie tolerować niektóre 
uciążliwe i  nieprzyjemne działania niepożądane, ale jedynie 

pod warunkiem, że są subiektywnie przekonani o  ko-
nieczności i skuteczności prowadzonej terapii. Z drugiej 
strony niestety, jako lekarze, zwykle nie doceniamy subiektyw-
nej, codziennej uciążliwości działań niepożądanych. 

Czytając literaturę dotyczącą współpracy w  leczeniu 
trudno nie zgodzić się z opinią, że stosunkowo mało miejsca 
poświęca się w niej praktycznym aspektom związanym z zaży-
waniem leków. Swoją drogą – z zażywaniem, a nie przyjmowa-
niem – bo jak zwracał uwagę prof. Adam Bilikiewicz, przyjmuje 
się gości, a leki się zażywa.

Aspekty praktyczne
Wracając jednak do aspektów praktycznych – owszem, 

jeszcze to, jak bardzo skomplikowany jest schemat zażywania 
leków, ilość tabletek, które pacjent powinien przyjąć jednora-
zowo i w ciągu jednego dnia, są dobrze zidentyfikowaną ba-
rierą we współpracy. Ale już szeregu tych drobnych i całkiem 
dużych barier związanych z  codziennością leczenia, których 
jest całkiem sporo, często wcale się nie uwzględnia. Tymcza-
sem mogą one skutkować nie tylko świadomym, ale też cał-
kiem nieintencjonalnym „zapominaniem” o  wzięciu czasami 
pojedynczej dawki leku, czasami zupełną przerwą w terapii.

Praktyczne problemy dotyczące stosowania leków mogą 
dotyczyć wielu różnych sfer i  powodować całkiem istotny 
poziom obaw, wątpliwości i  kłopotów. Wouters i  wsp. prze-

Setki artykułów, wykładów, 
warsztatów, materiałów  
informacyjnych. Compliance, 
adherence, persistence,  
odmieniane przez języki  
i przypadki. Co zrobić, aby po-
prawić współpracę w leczeniu? 
Jak wpływać na utrzymanie cią-
głości leczenia? Jak zwiększać 
poziom przestrzegania zaleceń? 
Związek pomiędzy współpracą 
w leczeniu, a redukcją liczby 
nawrotów. W schizofrenii,  
chorobie afektywnej dwubiegu-
nowej, depresji. Jakie znaczenie 
ma skuteczność, a jakie działa-
nia niepożądane? 
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prowadzili badania dotyczące zażywania leków przeciwde-
presyjnych u 225 pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej 
w  Holandii. Oceniali w  nich percepcję pacjentów dotyczącą 
skuteczności leczenia, działań niepożądanych, ale również 
różnego rodzaju praktyczne problemy ze stosowaniem le-
ków. To jedno z nielicznych badań dotyczących tego aspektu. 
Okazało się, że różnego rodzaju praktyczne uwagi zgłaszał 
przynajmniej co piąty pacjent. Na skali uciążliwości od 1 (brak 
uciążliwości, problemu, obaw) do 5 (bardzo uciążliwy, proble-
matyczny, budzący obawy), każdy ze zgłaszanych problemów 
był średnio oceniany na około 3 – czyli jako całkiem istotny!

Wśród 20% pacjentów istotny problem to ograniczenia, 
które mogą się wiązać z braniem leku, i  co dosyć oczywiste, 
prowadzaniem samochodu, ale także możliwością picia alko-

holu. Pytania o te dwie sprawy są dla nas codzien-
nością. 

Jeszcze więcej, bo 28% pacjentów zgła-
szało problemy związane z  informacją 

o leku, zasadami zażywania, sposobem 
pakowania leków. Informacje by-
wają niezrozumiałe, zapisane zbyt 
małą czcionką, nie wspominając 
o „straszącej” formie. Bardzo często 
pacjent nie wie dokładnie, jak i kie-
dy ma zażyć lek. Z  jedzeniem czy 2 
godziny po, a może wszystko jedno? 
Kłopotliwa może być konieczność 
przepoławiania tabletek lub dziele-

nia na jeszcze mniejsze części. Wielkość tabletki 
ma oczywiście znaczenie, podobnie jak jej smak.

Przecież problem z “przełknięciem” leku nie 
dotyczy tylko pacjentów “nerwicowych” i pamię-
tajmy, że choć pokusa zastosowania “taniej psy-
choanalizy” dla wyjaśnienia, czemu lek „nie chce 
przejść przez gardło” jest ogromna, to możemy 
mieć do czynienia z problemem całkiem realnym. 
Zwłaszcza, jeśli tabletek jest dużo, a każda z nich 
też jest całkiem duża i  jeszcze do tego gorzka. 

No właśnie – ohydny smak to kategoria raczej niespotykana 
w opisie leków w CHPL. Bywa jednak faktem, nad którym trud-
no przejść do porządku dziennego. Niektórzy z nas doświad-
czyli tego w trakcie, nawet krótkiego, brania antybiotyku – lek 
na początku jest jeszcze „neutralny” w smaku, po kilku dniach 
staje się niesmaczny, a  jeszcze przed końcem przepisanego 
okresu zażywania sam widok tabletki wywołuje odruch wy-
miotny… A  jeśli mamy perspektywę zażywania leku przez 
wiele miesięcy? Lat? Ostatnio omawiałem taki problem z pa-
cjentem i jego bliskim. Okazało się, że preparat, który okreso-
wo powoduje nieprzyjemne doznania gustatoryczne jest do-
stępny w Stanach Zjednoczonych w formie tabletek o smaku 
miętowym. No, ale jak uzasadnić import docelowy w takiej sy-
tuacji, o refundacji nie wspominając? Autor tych słów spędził 
dość długie okresy w dzieciństwie i wczesnej młodości łykając 
różnego rodzaju specyfiki i z dumą może przyznać, że do dziś 
jest w stanie zażywać leki bez ceregieli i popijania. No, ale też 
nie zawsze i nie wszystkie. Przytoczony wyżej przykład z an-
tybiotykiem to nic innego, jak tylko „doświadczenia własne”. 

Wracajmy jednak do praktycznych aspektów. Problemem 
może być schemat dawkowania trudny do pogodzenia z  co-
dziennymi obowiązkami. Nie trzeba wielkich problemów z pa-
mięcią i koncentracją, aby ominąć dawkę leku. Albo w obliczu 

różnych spraw nie mieć pewności, czy się lek wzięło, czy nie? 
Różnego rodzaju pudełka do rozkładania tabletek na każdy 
dzień tygodnia lub inne dozowniki mogą mieć w takich przy-
padkach zastosowanie. Podobnie jak ustawienie alarmu w tele-
fonie komórkowym przypominającego o porze na zażycie leku. 

Wydrukowanie na blistrze kolejnych nazw dni tygodnia, 
czasem też infografiki z porą dnia, o której lek należy stosować 
jest rozwiązaniem, które wcale nie zwiększa kosztów przygo-
towania opakowania. Nadal jednak jest rozwiązaniem spoty-
kanym niezbyt często.

Prawdziwym utrapieniem może być zmieniający się 
kształt i kolor tabletki. Doświadczać mogą tego pacjenci lecze-
ni na oddziale szpitala, w  którym z  każdego kolejnego prze-
targu zwycięsko wychodzi inny generyk. Czasem trudno jest 
wtedy wytłumaczyć, dlaczego lek tak samo się nazywa, ale wy-
gląda zupełnie inaczej niż wczoraj. Ale farmaceuci w aptekach 
także bywają kreatywni.

Logistyka
Na tym jednak nie koniec. Okazuje się, że dla sporej grupy 

chorych leczonych na depresję istotne są problemy logistycz-
ne. Niewystarczająca liczba tabletek, konieczność dodatkowej 
wizyty u lekarza lub w ogóle trudności związane z przedłuże-
niem recepty na lek. Niezależnie od tego, czy w opakowaniu 
znajduje się 28 czy 30 tabletek, zgodnie z prawem Murphy’e-
go, leki na pewno skończą się w piątek, albo tuż przed wyjaz-
dem, albo wtedy, kiedy lekarz prowadzący jest niedostępny. 
Albo kiedy wizyta owszem jest wyznaczona, ale akurat te dwa 
dni później… Możemy również być pewni, że nawet jeżeli uda 
się jakoś receptę zdobyć, to naszego leku nie będzie akurat na 
półce w najbliższej aptece. W żadnej pobliskiej aptece. 

Pomocne w  rozwiązaniu takich sytuacji mogą okazać 
się duże opakowania leku, w  których znajduje się ilość za-
pewniająca kurację na dłużej niż 4 tygodnie. Przecież, jeżeli 
pacjent jest w  stabilnym stanie i  dobrze toleruje leczenie, to 
wizyty kontrolne nie są wyznaczane częściej niż co 2 miesiące. 
W chwili obecnej mamy możliwość przepisania ilości leku wy-
starczającej nawet na 4 miesiące terapii. Pamiętajmy zatem, że 
mamy leki dostępne w dużych pudełkach – zawierających na 
przykład 60 tabletek. Często takie opakowanie leku może rów-
nież okazać się tańsze niż zakup dwóch mniejszych opakowań. 
Holendrzy to dżentelmeni i  nie pytali w  swoich badaniach 
o pieniądze, ale dobrze wiemy, że dla wielu naszych chorych 
ten aspekt ma również duże praktyczne znaczenie, nawet jeśli 
chodzi tylko o „kilka złotych”. 

Podsumowując, widzimy, że nawet na całkiem 
zdyscyplinowanego pacjenta czyha sporo całkiem 
prozaicznych barier i pułapek. Każda z nich może 
skutkować przerwą w terapii. Warto, żebyśmy tam, 
gdzie mamy na to wpływ, minimalizowali również 
te, z  pozoru prozaiczne problemy zagrażające 
współpracy w leczeniu. 
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Leki
Prostując zakola 
farmakologii
Przypadek trazodonu

Jak próbowałem wyjaśnić w części 
1 tego mini-cyklu, trazodon jest lekiem 
przeciwdepresyjnym działającym na 
kilka układów neuroprzekaźnikowych, 
w  sposób wyraźnie zależny od dawki, 
tzn. lekiem multifunkcjonalnym. Budo-
wa chemiczna i  mechanizm działania 
wyraźnie odróżnia trazodon od innych 
leków przeciwdepresyjnych. Trazodon 
jest jednym z nielicznych przedstawicieli 
grupy antagonistów receptorów seroto-
ninowych i – jednocześnie – inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny (SARI). 

Przypadek trazodonu jest ciekawy 
także ze względu na zróżnicowanie do-
stępnych w  Polsce i  na świecie postaci 
farmaceutycznych. Dostępność kilku 
doustnych postaci leku (dwie zareje-
strowane w  Polsce to tabletki CR i  XR) 
sprawia, że nowoczesny psychiatra prze-
kraczający zawodowe i państwowe gra-
nice, może zetknąć się ze stosowaniem 
trazodonu w  różnych dawkach, z  różną 
częstotliwością i  w  zasadniczo odmien-
nych wskazaniach. 

Tajemnicę SARI postaram się roz-
wikłać, na ile to możliwe, w cz. 3.  A dziś 
słów kilka o farmakokinetyce, czyli o tym, 
co z  tabletką i  lekiem w  niej zawartym 
dzieje się po połknięciu. W  przypadku 
trazodonu istotna jest i  farmakokinety-
ka leku i  farmakokinetyka konkretnej 

Cz. 2 
Farmakokinetyka 

trazodonu, czyli jak 
i po co tworzy się 

postać leku  
o przedłużonym 

uwalnianiu
Przemysław Bieńkowski
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postaci leku. To ważne rozróżnienie, 
ponieważ niektóre parametry farmako-
kinetyczne są względnie niezależne od 
postaci, w jakiej trazodon został podany 
(np. metabolizm wątrobowy, eliminacja 
przez nerki). Inne zaś (np. stężenie mak-
symalne we krwi, okres biologicznego 
półtrwania) można zmieniać dobierając 
postać do charakterystyki i  potrzeb pa-
cjenta.

Farmakokinetyka 
cząsteczki trazodonu

Dla wszystkich
Większość cech farmakokinetycz-

nych trazodonu, jako substancji, nie 
stwarza problemów klinicznych. Trazo-
don jest lekiem dobrze wchłaniającym 
się po podaniu doustnym. Pokarm może 
poprawiać wchłanianie, co nie zawsze 
jest pożądane. Dla postaci długodziała-
jącej, XR, wykazano, że posiłek z dużą za-
wartością tłuszczu może zwiększyć stę-
żenie maksymalne prawie dwukrotnie. 

Dystrybucja leku do tkanek jest 
względnie szybka, a  dobra penetracja 
bariery krew-mózg gwarantuje efekt 
psychotropowy. Okres biologicznego 
półtrwania trazodonu jest dość krótki 
(5-8 h), co sprawia, że stosowanie leku 

w terapii zaburzeń snu nie wymaga mo-
dyfikacji postaci leku. Zupełnie inaczej 
sprawa ma się z  terapią depresji, do le-
czenia której zdecydowanie lepiej nada-
ją się postaci o średnim (CR) lub długim 
czasie uwalniania (XR) – ze wskazaniem 
na podawaną raz na dobę postać XR 
(Ryc. 1).

Jak większość leków przeciwdepre-
syjnych, trazodon jest metabolizowany 
w wątrobie. Lek nie jest silnym inhibito-
rem metabolizmu innych preparatów, za 
to jego metabolizm może być hamowa-
ny (np. przez typowe inhibitory metabo-
lizmu wątrobowego – ketokonazol, SSRI) 
lub przyspieszany (np. przez karbamaze-
pinę). 

W  kilku niezależnych badaniach 
klinicznych udało się wyznaczyć mini-
malne osoczowe stężenie terapeutycz-
ne trazodonu. Stężenie to w  leczeniu 
depresji wynosi ok. 600-700 ng/ml. Co 
bardzo ważne, przekroczenie tego stę-
żenia wymaga stosowania u  większości 
pacjentów dawek >150 mg/d. Dawka 
150 mg/d postaci XR dla znaczącej części 
pacjentów z ciężkim zespołem depresyj-
nym będzie zwyczajnie zbyt niska.

Dla miłośników detali i kontrowersji
Jednym z  metabolitów leku jest 

substancja o  skrótowej nazwie mCPP, 

podejrzewana w swoim czasie o własne, 
korzystne klinicznie, działania psycho-
tropowe. Sęk w  tym, że mCPP wywiera 
na receptory serotoninowe efekty od-
wrotne niż molekuła macierzysta – trazo-
don, który jest antagonistą receptorów 
dla 5-HT. Nie jest więc do końca jasne, 
czy stężenie mCPP należy rozpatrywać 
w  kategoriach pożądanego, czy kłopo-
tliwego dodatku do działania trazodonu. 
Badania kliniczne uzupełnione pomia-
rem stężenia trazodonu i mCPP wskazu-
ją, że efekt leczniczy zależy od stężenia 
trazodonu, a nie od stężenia głównego, 
aktywnego metabolitu – mCPP. Tak czy 
inaczej, poprzez genetyczne zróżnico-
wanie tempa metabolizmu wątrobo-
wego, część pacjentów osiąga bardzo 
niskie lub bardzo wysokie stężenia, tak 
trazodonu, jak i mCPP, co może częścio-
wo tłumaczyć indywidualną zmienność 
odpowiedzi na leczenie trazodonem. 

Sam casus trazodon-mCPP polecam 
do przemyślenia w szerszym kontekście 
zależności działania leku psychotropo-
wego od dawki i  stężenia. Ta zależność 
jest, wbrew częstej krytyce, prawie tak 
ścisła, jak matematyka. Tyle, że w słowie 
„prawie” kryje się wiele czynników, któ-
rych albo nie znamy, albo znając nie po-
trafimy uwzględnić w praktyce…

Różnica między 
stężeniem maksymalnym 
i stężeniem minimalnym

Trazodon

postać CR - dwa razy na dobę

postać XR - raz na dobę

Kolejne doby

S
tę

że
n

ie
 le

ku

Minimalne stężenie 
terapeutyczne w depresji

© Autor

Stężenie terapeutyczne: Trazodon CR i Trazodon XR
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specjalnie pożądanym, ze względu na 
nadmierne uspokojenie, senność czy 
spowolnienie procesów poznawczych. 
Co więcej, stałe i wygładzone – bez gó-
rek i dołków – stężenie leku we krwi po 
zastosowaniu postaci długodziałającej 
XR może sprzyjać rozwojowi tolerancji 
na uspokajająco-nasenne działanie leku 
i zwiększać akceptację terapii. 

Druga istotna kwestia zaznaczo-
na na Ryc. 1 to tzw. minimalne stężenie 
terapeutyczne, którego uzyskanie jest 
niezbędne do osiągnięcia efektu farma-
kologicznego i  przeciwdepresyjnego. 
Z oczywistych względów dołki stężenia, 
czyli spadki poniżej terapeutycznego 
minimum, mogą zdarzać się częściej dla 
postaci CR, zwłaszcza zażywanej mniej 
regularnie, z  dłuższymi przerwami mię-
dzy dawkami leku.

Jak wspominałem w  cz. 1, zażycie 
trazodonu w  postaci XR najlepiej zlecić 
przed snem. Leku wystarczy i na noc i na 
dzień, a nadmierna senność, która może 
pojawić się kilka godzin od zażycia przy-
da się w nocy bardziej niż w dzień. Warto 
raz jeszcze podkreślić, że tabletki XR są 
skonstruowane przede wszystkim pod 
kątem zapewnienia efektywnej 24-go-
dzinnej ekspozycji na lek przeciwdepre-
syjny w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej 
depresji. 

Dla miłośników detali – kanapka czy gąbka?
Ważnym aspektem wygładzonego 

stężenia we krwi po zażyciu leku jest 
sposób tabletkowania postaci XR. Nie-
podzielne zwykle tabletki o  przedłużo-
nym uwalnianiu można w  przypadku 
trazodonu XR przełamać i  zwiększać 
schodkowo dawkę na początku terapii 
(szczegóły w ChPL). Technologia produk-
cji trazodonu XR odbiega od tej stoso-
wanej w przypadku wielu innych prepa-
ratów XR. Tabletka trazodonu XR zamiast 
spotykanej często budowy „przekładko-
wo-kanapkowej”, ma budowę jednolicie 
„gąbczastą”. Przy krojeniu bardziej trady-
cyjnej, piętrowej „kanapki” XR, wyciska-
my często to co w  środku na zewnątrz. 
Po przełamaniu twardej „gąbki” XR obie 
części zachowują swoją strukturę i  wła-
ściwości. 

Farmakokinetyka postaci 
leku. Postać leku a wskazanie 

Dla wszystkich
Nie od dziś wiadomo, że trazodon  

w niższych dawkach sprzyja indukcji snu. 
W wyższych – działa przeciwdepresyjnie. 
Co zastanawiające, mimo unikalnego 
mechanizmu działania przeciwdepresyj-
nego, w Polsce i na świecie popularność 
zdobyło przede wszystkim to pierwsze 
wskazanie. Z  różnych i  zapewne nie do 
końca słusznych powodów. Z  bardziej 
zrozumiałych powodów wymienić na-
leży dostępność na wielu rynkach, i  to 
przez całe dekady, postaci leku (IR, CR) 
stworzonych raczej do uzyskiwania rela-
tywnie dużych stężeń leku w relatywnie 
krótkim czasie (Ryc. 1). Zogniskowanie 
w czasie stężenia leku, a w konsekwencji 
zogniskowanie działania uspokajające-
go i  nasennego, ogranicza rozwój to-
lerancji i  objawy z  odbicia. Te cechy jak 
ulał pasują do potrzeb niezasypiającego 
spontanicznie pacjenta. Z drugiej strony, 
działanie szybkie i względnie krótkie nie-
koniecznie przystaje do “całodobowej”, 
z natury, terapii depresji.

Wykorzystanie pełnego potencja-
łu dużych dawek trazodonu w  terapii 
depresji wymaga więc zastosowania 
postaci o  odpowiednio przedłużonym 
uwalnianiu. Preparat tego typu wpro-
wadzono niedawno do praktyki psychia-
trycznej, jako trazodon XR do podań raz 
na dobę. Oczywiście można poradzić so-
bie stosując dostępną na naszym rynku, 
od dawna, postać o średnim czasie dzia-
łania (CR) w odpowiednich dawkach, ale 
w tym przypadku – dwa razy na dobę. 

Ryc. 1 przedstawia podstawowe 
aspekty farmakokinetyczne stosowa-
nia różnych postaci trazodonu. Postać 
nie zmienia losów trazodonu w  organi-
zmie po wchłonięciu – dystrybucji leku 
czy jego metabolizmu. Postać zmienia 
przede wszystkim stężenie leku i  czas 
działania, a  ściślej – kształt krzywej stę-
żenia leku w czasie. To, co można zyskać 
stosując trazodon XR raz na dobę, to 
ograniczenie wahań stężenia leku, czyli 
górek i dołków (albo mówiąc mądrzej – 
różnic między Cmax i  Cmin) typowych dla 
postaci CR. 

Dla części pacjentów z  zespołem 
depresyjnym pik stężenia po podaniu 
“starszej” postaci CR nie będzie niczym 

W kolejnym odcinku więcej o związ-
ku między receptorami i  kliniką – dla 
wyznawców teorii receptorowej i  dla 
zupełnych niedowiarków. Dla jasności, 
autor tego tekstu twardo zalicza się do 
obu tych frakcji. ■

Artykuł sponsorowany przez firmę 
Angelini Polska.
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Podsumowanie

Farmakokinetyka 
leku nie zawsze sprzy-
ja stosowaniu danej 
molekuły w długotermi-
nowej terapii depresji. 
Zmiana postaci leku 
z tabletek o krótkim/
średnim czasie działa-
nia na tabletki długo-
działające jest dobrym 
rozwiązaniem tego 
problemu. Niedawne 
rejestracje na naszym 
rynku długodziałające-
go trazodonu XR (ale 
także długodziałającej 
kwetiapiny) są klasycz-
ną ilustracją tego pro-
cesu. 
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Sertralina 
bezpieczna i skuteczna terapia 
depresji w chorobach somatycznych 
i w wieku podeszłym.
Karolina Kołosowska

Ze względu na korzystny profil działania połączony z wyso-
kim bezpieczeństwem, została uznana za lek pierwszego rzutu  
w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych w terapii prowa-
dzonej zarówno w podstawowej, jak i wysokospecjalistycznej 
opiece zdrowotnej.

Mechanizm działania

Główny mechanizm działania sertraliny polega na selek-
tywnym hamowaniu doneuronalnego wychwytu zwrotnego 
serotoniny w  szczelinie synaptycznej, co skutkuje wzmoże-
niem transmisji serotoninergicznej. Sertralina jest również 
inhibitorem wychwytu zwrotnego dopaminy. Wpływ sertrali-
ny na hamowanie transportera dopaminy wydaje się być po-
równywalny z bupropionem. Ten mechanizm działania może 
przyczyniać się do przeciwdepresyjnego efektu działania leku 
– zwłaszcza poprawę w  zakresie motywacji, energii, koncen-
tracji czyli „aktywizujący” profil działania sertraliny, co wyróż-
nia ją spośród pozostałych SSRI. Sertralina wiąże się także z re-
ceptorem sigma-1, wykazując najprawdopodobniej działanie 
antagonistyczne – efekt tego mechanizmu dla działania leku 
pozostaje niejasny.

Sertralina jest nowoczesnym 
lekiem przeciwdepresyjnym 

zaliczanym do grupy inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoni-
ny (SSRI). Została wprowadzo-

na na rynek farmaceutyczny 
w 1991 i jest aktualnie jednym 

z najpowszechniej przepisywa-
nych leków psychotropowych. 
W Polsce sertralina jest zareje-
strowana do stosowania w le-

czeniu i profilaktyce epizodów 
depresji, lęku napadowego, 

fobii społecznej, zespołu stresu 
pourazowego u dorosłych oraz 

zaburzeń obsesyjno-kompulsyj-
nych u dorosłych i dzieci powy-

żej 6 roku życia.
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Według danych sprzeda-
żowych IMS z okresu  
od lipca 2006 do czerw-
ca 2009 sertralina była 
jednym z najczęściej  
stosowanych leków  
przeciwdepresyjnych.
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 Farmakokinetyka

Sertralina jest stosowana w  formie doustnej w dawkach 
od 50 do 200 mg na dobę. Po dwóch tygodniach stosowania 
lek osiąga maksymalne stężenie we krwi po 4-8 godzinach po 
podaniu, a jego czas półtrwania wynoszący średnio 26 h (oko-
ło 22 h u mężczyzn i około 36 h u kobiet) pozwala na poda-
wanie leku raz na dobę. Lek silnie wiąże się z białkami osocza 
– w  około 98%. W  metabolizmie sertraliny uczestniczy wiele 
izoenzymów cytochromu P450 - CYP2D6, CYP2C9, CYP2B6, 
CYP2C19 oraz CYP3A4, dlatego wydaje się być ona potencjal-
nie bezpieczna w  przypadku polifarmakoterapii – jest mało 
prawdopodobne, aby jednoczesne stosowanie silnych inhibi-
torów poszczególnych enzymów wpłynęło istotnie na farma-
kokinetykę sertraliny i wydłużyło jej czas półtrwania. Sertralina 
w dużych dawkach może hamować izoenzym CYP2D6, wów-
czas zwiększa stężenie leków będących substratami dla tego 
enzymu np. niektórych trójpierścieniowych leków przeciw-
depresyjnych, leków przeciwpsychotycznych, beta-blokerów 
i innych leków antyarytmicznych. Główny metabolit sertraliny 
- N-demetylosertralina, o  czasie półtrwania wynoszącym od 
60 do 104 h, nieznacznie wpływa na wychwyt zwrotny seroto-
niny i praktycznie nie wykazuje działania przeciwdepresyjne-
go. Oba związki są wydalane z moczem i z kałem w równych 
ilościach. Nie obserwowano interakcji sertraliny z alkoholem, 
jednakże nie zaleca się jego spożywania podczas leczenia.

Profil tolerancji

Różnice pomiędzy poszczególnymi substancjami leczni-
czymi z grupy SSRI są niewielkie i dotyczą oprócz budowy che-
micznej i właściwości farmakokinetycznych, przede wszystkim 
częstości występowania i  nasilenia działań niepożądanych. 
Analiza dostępnych badań klinicznych sugeruje, że sertralina 
jest dobrze tolerowanym i  bezpiecznym lekiem przeciwde-
presyjnym, zarówno w  porównaniu z  pozostałymi SSRI, jak 
również lekami przeciwdepresyjnymi o  innym mechanizmie 
działania. 

Profil działania przeciwdepresyjnego sertraliny, podobnie 
jak fluoksetyny, uważa się za „aktywizujący”, dlatego może ona 
czasem wywoływać niepokój, pobudzenie, lęk i  bezsenność, 
określane czasem jako zespół roztrzęsienia (jitteriness syn-
drome), zwłaszcza wprowadzana w wysokich dawkach. Obok 
wymienionych, inne często obserwowane działania niepożą-
dane sertraliny to: biegunka lub luźne stolce, nudności, brak 
łaknienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, drżenia, bóle 
i zawroty głowy oraz zaburzenia funkcji seksualnych – u męż-
czyzn zaburzenia erekcji i  opóźniony wytrysk nasienia, u  ko-

biet – zaburzenia cyklu miesiączkowego. To działania typowe 
dla wszystkich leków z  grupy SSRI. W  przypadku stosowania 
sertraliny, podobnie jak przy innych lekach z tej grupy, opisy-
wano również (zwłaszcza u  pacjentów w  wieku podeszłym) 
bardzo rzadkie, ale potencjalnie zagrażające działanie niepo-
żądane – niedobór sodu w osoczu oraz zespół nieprawidłowe-
go wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). 

Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i  inhibitory mono-
aminooksydazy i  SSRI powodują wzrost wydzielania prolak-
tyny. Hiperprolaktynemia może powodować mlekotok, gine-
komastię, zaburzenia hormonalne i  dysfunkcje seksualne. Ze 
względu na dodatkowe działanie dopaminergiczne – antago-
nizujące hamowanie wydzielania dopaminy przez pobudze-
nie receptorów 5-HT2, sertralina może najsłabiej ze wszystkich 
SSRI wpływać na poziom prolaktyny [1]. Oczywiście może się 
to przekładać na lepszy profil tolerancji leku.

Działanie sertraliny na transporter dopaminowy jest rów-
nież istotne z punktu widzenia stosowania leku u pacjentów, 
którzy mają upośledzoną funkcję układu dopaminergicznego. 
U takich pacjentów w trakcie stosowania SSRI opisywano wy-
stępowanie objawów ubocznych takich jak akatyzja, drżenie, 
dyskinezy czy dystonie. Działanie dopaminergiczne sertraliny 
może przekładać się na niższe ryzyko występowania powyż-
szych działań niepożądanych w porównaniu z  innymi lekami 
z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.  

Nie obserwowano również istotnego wzrostu masy ciała 
u  osób leczonych sertraliną, a  także wyraźnego działania se-
datywnego i  osłabienia sprawności psychomotorycznej. To 
niezwykle istotne cechy z punktu widzenia nie tylko leczenia 
w fazie ostrej, ale także w przypadku konieczności długotrwa-
łego przyjmowania leków. 

Sertralina w kardiologii 

Współistnienie depresji oraz przewlekłych chorób soma-
tycznych jest istotnym problemem klinicznym. Zaburzenia de-
presyjne zalicza się do czynników ryzyka ostrego zawału serca 
i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tęt-
niczego, nietolerancji glukozy i insulinooporności, hiperlipide-
mii oraz otyłości [9]. Gdy pojawiają się one już po zdiagnozo-
waniu choroby somatycznej, zwykle pogarszają jej przebieg. 
W sytuacji choroby somatycznej wikłanej depresją podstawo-
wymi kryteriami doboru leku przeciwdepresyjnego powinny 
być: bezpieczeństwo i  profil działań ubocznych, potencjalny 
wpływ leku na chorobę podstawową, a także możliwe interak-
cje z innymi lekami stosowanymi przez pacjenta.
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Wiele badań  
klinicznych wskazu-
je, że sertralina  
istotnie – nawet 
trzykrotnie – 
zmniejsza ryzyko 
zgonu po przeby-
tym zawale serca  [9]. 

Rozpowszechnienie depre-
sji u  pacjentów kardiologicznych 
jest istotnie wyższe niż w  populacji 
ogólnej, jednocześnie depresja kil-
kukrotnie zwiększa ryzyko incyden-
tów sercowo-naczyniowych i zgonu 
sercowego [9]. Rekomendowaną 
grupą leków przeciwdepresyjnych 
przy współistnieniu chorób układu 
sercowo-naczyniowego są przede wszystkim SSRI. Trójcyklicz-
ne leki przeciwdepresyjne obniżają ciśnienie oraz działają kar-
diotoksycznie i proarytmicznie, dlatego u pacjentów kardiolo-
gicznych stosuje się je w wyjątkowych sytuacjach. Ostrożność 
należy zachować również przy stosowaniu reboksetyny,  
wenlafaksyny i  duloksetyny – leków nasilających przekaźnic-
two noradrenergiczne, gdyż mogą one podnosić ciśnienie 
krwi [9]. Sertralina, jak wynika z wielu obserwacji klinicznych 
jest pozbawiona tych niekorzystnych działań, a ponadto wy-
daje się być bezpieczna dzięki niskiemu ryzyku interakcji far-
makokinetycznych.

Spośród leków z grupy SSRI, stosowanie sertraliny wydaje 
się być szczególnie korzystne dla osób z depresją i współist-
niejącą chorobą niedokrwienną serca lub/i  niewydolnością 
serca – sertralina zmniejsza nasilenie objawów depresji i po-
prawia jakość życia nie wpływając na parametry kardiolo-
giczne [10]. Sertralina stosowana przez 24 tygodnie w dawce 
50-200 mg na dobę była bezpieczna i  skuteczna w  leczeniu 
depresji, zwłaszcza ciężkiej, u chorych po niedawnej hospita-
lizacji z  powodu świeżego zawału serca lub niestabilnej dła-
wicy piersiowej bez stanów zagrażających życiu [11]. Wiele 
badań klinicznych wskazuje, że sertralina istotnie – nawet 
trzykrotnie – zmniejsza ryzyko zgonu po przebytym zawale 
serca [9]. Wydaje się, że bezpieczeństwo stosowania sertraliny  
u  pacjentów kardiologicznych, zwłaszcza po przebytym za-
wale serca, wynika z jej słabego działania antyagregacyjnego 
[12]. SSRI blokując wychwyt serotoniny przez trombocyty ha-
mują jej działanie obkurczające naczynia i nasilające agregację 
płytek. Uważa się, że SRRI mogą zwiększać ryzyko krwawień, 
jednakże ogólne ryzyko krwawienia przy ich stosowaniu jest 
bardzo niskie. Zwiększenie ryzyka krwawień z przewodu po-
karmowego obserwowano przy jednoczesnym stosowaniu 
SSRI oraz NLPZ i  leków hamujących agregację płytek, przy 
czym było ono niwelowane poprzez włączenie inhibitorów 
pompy protonowej [13].

Sertralina i cukrzyca

Wybór leku przeciwdepresyj-
nego przy towarzyszącej zaburze-
niom depresyjnym cukrzycy jest 
sprawą dyskusyjną. Wydaje się, że 
również w tym zakresie leki z gru-
py SSRI charakteryzuje korzystny 
profil działania. SSRI w leczeniu za-
burzeń depresyjnych u pacjentów 
z cukrzycą skutecznie redukowały 

objawy depresji, poprawiały jakość życia nie wywierając jed-
nocześnie wpływu na retrospektywny wskaźnik kontroli glike-
mii – poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) [14]. W rando-
mizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby 
z kontrolą placebo badaniu klinicznym wykazano, że sertralina 
u pacjentów z cukrzycą redukowała objawy depresji, a popra-
wa w  zakresie objawów depresyjnych korelowała z  poprawą 
poziomu HbA1c [15]. Wśród populacji pacjentów o  niskich 
dochodach stosowanie sertraliny powodowało zmniejszenie 
nasilenia objawów depresyjnych korelujące z obniżeniem po-
ziomu HbA1c oraz ciśnienia skurczowego krwi [16].

Bezpieczeństwo stosowania  
w wieku podeszłym

Sertralina, ze względu na korzystny profil farmakoki-
netyczny może być preferowana w  leczeniu depresyjnych 
zaburzeń nastroju u  osób w  wieku podeszłym. Po pierwsze, 
leki z  grupy SSRI charakteryzuje brak działania antycholiner-
gicznego, charakterystycznego dla trójcyklicznych leków prze-
ciwdepresyjnych. Poza tym, sertralinę cechuje niski potencjał 
wchodzenia w interakcje z  innymi lekami metabolizowanymi 
przez izoenzymy cytochromu P450, co ma szczególne zna-
czenie w przypadku polifarmakoterapii. Sertralina, okazała się 
skutecznym, dobrze tolerowanym i bezpiecznym lekiem prze-
ciwdepresyjnym u osób po 60 roku życia [17]. Sertralina była 
również skuteczna w leczeniu zaburzeń depresyjnych u osób 
w  wieku podeszłym z  współistniejącymi chorobami układu 
sercowo-naczyniowego, cukrzycą i  zapaleniem stawów [18]. 
U  osób w  wieku podeszłym, które stosowały sertralinę z  po-
wodu depresji, obserwowano poprawę w  zakresie pamięci 
epizodycznej i funkcji wykonawczych, jednakże takie czynniki, 
jak starszy wiek i współistniejące choroby sercowo-naczynio-
we wiązały się z mniejszą poprawą w zakresie wymienionych 
funkcji poznawczych [19]. Z badań meta-analitycznych wyni-
ka, że sertralina istotnie zmniejsza ryzyko zachorowania na 
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depresję poudarową w  porównaniu do placebo i  jest jedno-
cześnie dobrze tolerowana [20]. Już w dawce 50 mg na dobę 
okazała się skuteczna w  łagodzeniu labilności emocjonalnej 
w okresie poudarowym [21]. Sertralina jest także skutecznym 
lekiem w  leczeniu objawów depresyjnych w  przebiegu cho-
roby Alzheimera [22], przy czym większą poprawę w zakresie 
objawów depresyjnych obserwowano częściej u  kobiet niż 
u mężczyzn [23].

Wnioski dla praktyka

 Sertralina jest aktualnie jednym z najczęściej stoso-
wanych leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych. Cha-
rakteryzuje ją niski potencjał interakcji farmakokinetycznych, 
a  poza tym, jak wynika z  wielu obserwacji klinicznych, jest 
pozbawiona niekorzystnych działań, które mogłyby pogor-
szyć przebieg towarzyszących zaburzeniom depresyjnym cho-
rób somatycznych. Sertralina jest bezpieczna u pacjentów ze 
współistniejącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego 
i cukrzycą, a także u osób w wieku podeszłym. Przede wszyst-
kim zmniejsza ryzyko zgonu po przebytym zawale serca i jest 
bezpieczna u osób po przebytym udarze. ■
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praktykaOpipramol  
jako alternatywa dla  
benzodiazepin w leczeniu  
lęku i zaburzeń snu
Krzysztof  Krocetyński

Benzodiazepiny (BDZ) są szeroko 
stosowaną grupą leków, znajdującą za-
stosowanie w  różnego rodzaju zaburze-
niach, w których obecne są objawy lęku, 
niepokoju, bezsenności. Dzieje się tak, 
chociaż stosowanie BDZ jest powiązane 
z szeregiem potencjalnych działań niepo-
żądanych i powikłań, do których zalicza-
my rozwój tolerancji i ryzyko uzależnienia, 
zespoły odstawienne, interakcje farmako-
kinetyczne i  farmakodynamiczne, wpływ 
na funkcje poznawcze. BDZ zwiększają ry-
zyko wypadków samochodowych, upad-
ków i złamań u osób starszych. 

Generalnie powszechnie wiadomo, 
że pomimo rekomendacji do ograniczo-
nego stosowania BDZ, zwłaszcza unika-
nia przewlekłego stosowania leków z tej 
grupy, stosunkowo często są one prze-
pisywane przewlekle. Wydaje się, że jako 
leki uspokajające i  nasenne są cały czas 
stosunkowo często postrzegane jako leki 
„pierwszego rzutu” przez lekarzy różnych 
specjalności niebędących psychiatrami. 
Z drugiej strony BDZ niewątpliwie pozo-
stają lekami o udowodnionej skuteczno-
ści w  zaburzeniach lękowych, szybkim 
początku działania i  przy zachowaniu 
zasad ostrożności można je stosować 
w sposób bezpieczny.

Benzodiazepiny i ryzyko 
choroby Alzheimera

W  ostatnim czasie pojawiły się jed-
nak nowe doniesienia, które musimy 
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji 
dotyczącej leczenia pacjentów lekami 
z grupy BDZ. Praca badaczy kanadyjskich 
opublikowana jesienią 2014 roku miała 
charakter badania kliniczno-kontrolne-

go, w którym wykorzystano bazę danych 
programu ubezpieczeniowego w Quebec 
(RAMQ). Badanie objęło 1796 osób, u któ-
rych zdiagnozowano chorobę Alzheimera 
oraz grupę kontrolną 7184 osób dobra-
nych w sposób losowy z populacji w wie-
ku powyżej 66 roku życia. Okres oceniany 
w badaniu obejmował 6 lat przed posta-
wieniem rozpoznania choroby Alzheime-
ra. Autorzy oceniali czy istnieje związek 
pomiędzy rozpoznaniem choroby Alzhe-
imera a ekspozycją na BDZ na co najmniej 
5 lat przed rozpoznaniem. Uwzględnio-
no zarówno efekt dawki jak i  obecność  
objawów lęku, depresji czy bezsenności. 

Stwierdzono, że wśród osób, u  któ-
rych kiedykolwiek zastosowano BDZ ry-
zyko diagnozy ch.Alzheimera było wyż-
sze niż w grupie kontrolnej (OR 1.51, 95% 
CI: 1.36-1.69). Uwzględnienie objawów 
lęku, depresji i bezsenności nie wpływało 
w sposób znaczący na wynik. O  ile krót-
kotrwałe zastosowanie BDZ nie zwięk-
szało ryzyka, o tyle wzrastało wraz z prze-
wlekłością stosowania BDZ: OR=1.32 dla 
stosowania od 91do 180 dni, OR=1.84 
w przypadku stosowania >180 dni. Ryzy-
ko było także wyższe w  przypadku BDZ 
o  dłuższym czasie półtrwania, w  porów-
naniu z tymi o krótkim czasie półtrwania. 
Takie wyniki wyraźnie sugerują możli-
wość istnienia związku przyczynowego. 

Opublikowana już w tym roku meta-
analiza badań obserwacyjnych wykazała, 
że w  9 spośród 10 opublikowanych ba-
dań potwierdzono wyższe ryzyko otępie-
nia u chorych używających BDZ, rosnące 
wraz z łączną dawką i czasem stosowania 
BDZ. Wprawdzie mechanizm, w  jakim 
BDZ mogą zwiększać ryzyko otępienia nie 
jest znany, jednakże wyniki badań stano-

wią poważny nowy argument za bardzo 
ostrożnym stosowaniem BDZ zwłaszcza 
w populacji osób powyżej 60 roku życia.

Benzodiazepiny i leczenie 
przeciwdepresyjne.

Inny poważny argument dotyczy 
stosowania BDZ w  skojarzeniu z  lekami 
przeciwdepresyjnymi. Lęk jest jednym 
z wymiarów zaburzeń afektywnych i takie 
połączenie bywa często wykorzystywa-
ne w praktyce klinicznej. Jednakże coraz 
częściej pojawiają się ostatnio obawy, że 
łączne stosowanie BDZ i  leków przeciw-
depresyjnych z grupy SSRI może obniżać 
ich skuteczność przeciwdepresyjną, po-
wodować upośledzenie funkcji poznaw-
czych i motorycznych.

Grupa badaczy z  Nowego Jorku 
postanowiła ocenić wpływ BDZ na neu-
rogenezę w  hipokampie w  mózgach 
dorosłych chorych na depresję. Autorzy 
stwierdzili, że podobnie jak w badaniach 
na modelach zwierzęcych, w  mózgach 
chorych ocenianych w badaniu post-mor-
tem okazało się, że u tych osób, u których 
stosowano BDZ łączne z lekami przeciw-
depresyjnymi hamowało to neurogene-
zę w  porównaniu z  neurogenezą obser-
wowaną w  mózgach chorych leczonych 
wyłącznie lekami przeciwdepresyjnymi. 
Zmiany dotyczyły przede wszystkim ob-
szaru zakrętu zębatego. 

To badanie ma potencjalnie bardzo 
istotne implikacje kliniczne – wiadomo, 
że mniejsza ilość neuronów w  zakręcie 
zębatym koreluje z  gorszym poziomem 
funkcjonowania, wcześniejszym począt-
kiem występowania zaburzeń depresyj-
nych, większą ilością epizodów depresji. 

63PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2015



Jeżeli BDZ niwelują korzystne działanie 
leków przeciwdepresyjnych zwiększa-
jących neurogenezę w  hipokampie, to 
oczywiście powinniśmy dążyć do ograni-
czenia ich stosowania w leczeniu depresji.

 

Alternatywy dla 
stosowania BDZ

W  tej sytuacji pojawia się pytanie 
o  możliwe alternatywy. Jedną jest nie 
stosowanie dodatkowo żadnych leków 
przeciwlękowych lub ułatwiających za-
sypianie. Jednakże często nie jest to roz-
wiązanie możliwe. W  praktyce klinicznej 
sięgamy chętnie po pozbawione ryzyka 
uzależnienia leki działające antyhista-
minowo – hydroksyzynę i  prometazynę. 
Możemy również wykorzystać sedatyw-
ne działanie neuroleptyków. Niektóre 
z nich, zwłaszcza leki przeciwpsychotycz-
ne nowej generacji, jak kwetiapina czy 
aripirazol mogą działać synergistycznie 
i  znajdują zastosowanie w  lekoopornej 
depresji. Jednakże pamiętajmy, że dłu-
gotrwałe stosowanie leków o  działaniu 
przeciwpsychotycznych u pacjentów bez 
objawów psychotycznych budzi jednak 
również duże kontrowersje i – zwłaszcza 
stosowanie ich jako rutynowego postę-
powania w bezsenności – uważane jest za 
zdecydowanie niewłaściwe.

Warto w tej sytuacji pamiętać, że al-
ternatywą, zarówno dla benzodiazepiny, 
jak też innych leków w objawowym lecze-
niu objawów lęku, niepokoju czy bezsen-
ności, może być opipramol. 

Opipramol – mechanizm 
działania i jego implikacje 
kliniczne

Stosowanie opipramolu w  praktyce 
klinicznej nie ogranicza się jedynie do 
lęku uogólnionego i zaburzeń pod posta-
cią somatyczną, które stanowią wskazania 
rejestracyjne. Lek jest wykorzystywany 
w  różnego rodzaju stanach depresyjno-
-lękowych, zaburzeniach adaptacyjnych. 
W  praktyce klinicznej zwraca się uwagę, 
że stosowanie opipramolu wieczorem nie 
tylko może ułatwiać zasypianie, ale rów-
nież zmniejszać dokuczliwe objawy wcze-
snego budzenia się. W  kontrolowanym 
placebo, randomizowanym badaniu kli-
nicznym, wykazano skuteczne działanie 
nasenne opipramolu w  dawce 100mg/
wieczorem w premedykacji przed zabie-
gami chirurgicznymi. Lek nie wykazywał 
interakcji z anestezją. 

Wydaje się, że działanie przeciwlęko-

we i nasenne opipramolu może być z po-
wodzeniem wykorzystywane u  pacjen-
tów z  depresją, schizofrenią, zespołem 
natręctw. 

Dla przypomnienia, opipramol, choć 
strukturalnie podobny do trójpierście-
niowych leków przeciwdepresyjnych, nie 
wykazuje działania hamującego na wy-
chwyt zwrotny noradrenaliny lub seroto-
niny. Jest słabym antagonistą receptorów 
dopaminowych, serotoninowych 5-HT2A, 
adrenolitycznych α2. Działa antagoni-
stycznie wobec receptorów histamino-
wych H1, co może odpowiadać za część 
działania sedatywnego. To, co jednak 
odróżnia opipramol od leków antyhista-
minowych takich jak hydroksyzyna, to 
wpływ na receptory sigma: σ1 i σ2. To ten 
mechanizm jest identyfikowany jako od-
powiadający za działanie przeciwlękowe 
opipramolu. 

Działanie agonistyczne na receptory 
σ budzi coraz większe zainteresowanie 
z uwagi na dane z badań wskazujące na 
wpływ neuroprotekcyjny – ochronę przed 
efektami nadmiernej aktywacji osi stresu, 
ochronę przed stresem oksydacyjnym, jak 
również wpływ na aktywność receptora 
NMDA i  zmniejszanie deficytów funkcji 
poznawczych. Co ciekawe, wykazano, że 
agoniści receptora σ1 zmniejszają zacho-
wania kompulsywne w zwierzęcych mo-
delach OCD.

Jeśli chodzi o  działanie antagoni-
styczne na receptory dopaminowe, to 
jest ono słabe, w  związku z  tym lek nie 
wykazuje działania przeciwpsychotycz-
nego. Wydaje się jednak, że jednocześnie 
nie powinien nasilać objawów psycho-
tycznych u  chorych na schizofrenię czy 
zespoły urojeniowe. W bazie Medline nie 
znalazłem opisów pogorszenia objawów 
psychotycznych przy stosowaniu opipra-
molu. Ostatnio opublikowano natomiast 
dwa opisy przypadków zmiany fazy na 
maniakalną u chorych z CHAD.

Generalnie można stwierdzić, że opi-
pramol jest lekiem relatywnie bezpiecz-
nym, ma łagodny profil działań niepożą-
danych, jednakże stosując go w leczeniu 
skojarzonym powinniśmy oczywiście za-
chowywać ostrożność.

W przypadku leczenia skojarzonego 
lek stosujemy zwykle w  niższych prze-
działach dawkowania. Jeżeli zależy nam 
głównie na efekcie nasennym, będzie to 
50-100mg wieczorem, zaś w  przypadku 
chęci wykorzystania działania uspokaja-
jącego w ciągu dnia, lek można stosować 
w  dawkach podzielonych 50-200mg/dz. 
Opipramol dobrze wchłania się z przewo-

du pokarmowego, maksymalne stężenie 
w surowicy osiąga po 3 godzinach. Nale-
ży pamiętać, że lek jest metabolizowany 
w wątrobie przez CYP2D6, więc w lecze-
niu skojarzonym powinniśmy sprawdzić, 
czy nie łączymy opipramolu z inhibitorem 
tego cytochromu i  ewentualnie dosto-
sować (zmniejszyć) dawkę opipramolu. 
Zwłaszcza w przypadku tych leków, które 
są silnymi inhibitorami – w tabeli 1 wyróż-
niono je pogrubioną czcionką.

Podsumowując, opracowany na po-
czątku lat 60. ubiegłego wieku, opipramol 
pozostaje cenną i przydatną alternatywą 
dla benzodiazepin, hydroksyzyny czy 
małych dawek neuroleptyków u chorych, 
u których chcemy uzyskać poprawę w za-
kresie objawów lęku, niepokoju czy też 
zaburzeń snu. ■

Silne inhibitory wyróżniono 
pogrubioną czcionką

Leki przeciwdepresyjne
Amitryptylina
Bupropion
Dezypramina
Fluoksetyna
Imipramina
Klomipramina
Paroksetyna
Sertralina

Leki przeciwpsychotyczne
Chlorpromazyna
Klozapina
Flufenazyna
Haloperidol
Perfenazyna
Risperidon

Leki normotymiczne
Kwas walproinowy

Inne
Cymetydyna
Difenhydramina
Lansoprazol
Loratydyna
Metadon
Metoklopramid
Quinidyna
Ritonavir

Tabela na podstawie: Sandson NB. Drug-drug 
Interaction Primer. American Psychiatric 
Publishing 2007 

Tabela 1:  
Niektóre inhibitory CYP2D6

Piśmiennictwo na www.psychiatraonline.com
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praktykareceptory

Stany pobudzenia i agre-
sji u chorych w wieku 
podeszłym są złożonym, 
wieloprzyczynowym 
problemem klinicznym. 
U ich podłoża zwykle leżą 
możliwe do wykrycia oraz 
modyfikacji problemy kli-
niczne a najpospolitszym 
błędem jest natychmia-

 
Tiapryd – cechy farmakokinetyczne

<cuadrado> szybkie wchłanianie i początek działania Tmax 2h

<cuadrado> relatywnie krótki czas działania (3-6 h)

<cuadrado> wydalanie głównie przez nerki

<cuadrado> niskie ryzyko interakcji

Pobudzenie i agresja  
u chorych z otępieniem. 
Kiedy włączyć leki?  
Jaki lek wybrać?
tomasz sobów
Zakład Psychologii Lekarskiej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

stowe reagowanie za po-
mocą leków o działaniu 
psychotropowym. 

Lista możliwych przyczyn takich zachowań obej-
muje, między innymi, zaburzenia świadomości (zwykle 
wywołane stanem somatycznym chorego), niepożąda-
ne działania leków, zespoły otępienne i inne zaburzenia 
psychiczne. W diagnostyce różnicowej często pomijane 
są przez lekarzy pospolite przyczyny pobudzenia, takie 
jak infekcje, źle kontrolowany ból, zaburzenia wodno-
-elektrolitowe czy uporczywa bezsenność co prowadzi 
do przedwczesnych konkluzji klinicznych polegających 
na klasyfikowaniu chorego jako otępiałego, cierpiącego 
na miażdżycę czy też zaburzonego psychicznie. 
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praktyka

ICD-10

F31?

 F20?

3.4.

szpital inny dom

5.

1.

niedziela
czerwiec

?

2.

1. Czy u pacjenta występują zaburzenia świado-
mości (majaczenie)? Jeśli tak, szukaj przyczyny soma-
tycznej! Konieczne badania: badanie fizykalne, w tym 
pomiar ciepłoty ciała i ciśnienia tętniczego oraz ocena 
neurologiczna; poziom glukozy, elektrolitów (zwłasz-
cza sodu), laboratoryjna ocena funkcji wątroby i nerek, 
morfologia krwi, EKG, RTG klatki piersiowej, badanie 
ogólne moczu. W wybranych przypadkach inne bada-
nia, np. tomografia głowy, ocena toksykologiczna. Po-
stępowanie przyczynowe zależne od wyników badań. 

2. Czy chory jest otępiały? Jeśli tak, czy posta-
wiono diagnozę przyczyny otępienia (np. choroba 
Alzheimera) czy otrzymuje optymalne leczenie proko-
gnitywne (np. inhibitor cholinesterazy, memantyna)? 
Pobudzenie u otępiałych chorych nieprawidłowo leczo-
nych lub w ogóle nieleczonych często słabo reaguje na 
leki psychotropowe.

3. Czy chory ma postawioną diagnozę psychia-
tryczną (np. choroby dwubiegunowej, depresji, psy-
choz) i czy jest poprawnie leczony? W razie wątpliwości 
wskazana konsultacja psychiatry. 

4. Czy leki stosowane u chorego mogą być przy-
czyną pobudzenia? Należy wziąć pod uwagę zwłasz-
cza benzodiazepiny (zespoły odstawienne!), beta-blo-
kery, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki 
przeciwparkinsonowskie i difenhydraminę.  

5. Czy istnieją czynniki psychospołeczne lub śro-
dowiskowe nasilające lub wywołujące pobudzenie? 
Dotyczy zwłaszcza nieuzasadnionych lub możliwych 
do skrócenia hospitalizacji lub innych zmian otoczenia. 

Pomocne może być udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
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Nawet przy starannej diagnostyce, zwłaszcza u  pacjen-
tów z  otępieniem może być konieczne zastosowanie leków 
psychotropowych objawowo zmniejszających nasilenie pobu-
dzenia. Niestety, żaden lek nie jest odpowiedni dla wszystkich 
chorych a wybór musi uwzględniać nie tylko potencjalną sku-
teczność, ale także profil objawów niepożądanych, zwłaszcza, 
że w niektórych przypadkach musimy się liczyć z  relatywnie 
długim podawaniem tych leków. 

Z dostępnych badań klinicznych wiadomo, że:

1. Klasyczne neuroleptyki są stosunkowo mało sku-
teczne [Schneider i wsp., 1990]. W kilku nowszych badaniach 
nie wykazano przewagi haloperidolu nad placebo [De Deyn 
i wsp., 1999; Teri i wsp., 2000; Tariot i wsp., 2006]. W meta-ana-
lizie Cochrane z  2002 roku nie potwierdzono skuteczności 
haloperidolu u  pobudzonych otępiałych oraz wykazano, że 
stosowanie dawek wyższych niż 2 mg /dobę (dla porównania 
w jednej ampułce leku jest 5 mg) i / lub dłużej niż przez kilka 
tygodni było związane ze znacznym ryzykiem występowania 
powikłań neurologicznych, zwłaszcza parkinsonizmu i  póź-
nych dystonii [Lonegran i wsp., 2002].  

2. Leki przeciwpsychotyczne II generacji (takie jak rispe-
ridon, olanzapina, aripiprazol czy kwetiapina) mogą być alter-
natywnym wyborem w wybranych przypadkach, nie są jednak 
rozwiązaniem idealnym. Z meta-analiz wynika, że leki te mogą 
być efektywne w  zwalczaniu agresji (zwłaszcza risperidon 
i  olanzapina) i  objawów psychotycznych (zwłaszcza risperi-
don), są jednak związane z ryzykiem wystąpienia poważnych 
powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia 
sercowego czy udar mózgu [Ballard & Waite, 2006; Schneider 
i wsp., 2006; Jeste i wsp., 2008]. Nowsze badania wykazały, że 
ryzyko wystąpienia powikłań krążeniowych i przedwczesnego 
zgonu dotyczy także klasycznych neuroleptyków [Sacchetti 
i wsp., 2010].   

3. Leki o  działaniu serotoninowym, SSRI (zwłaszcza ci-
talopram, escitalopram sertralina) i  trazodon, mogą być po-
mocne u  wybranych chorych z  pobudzeniem w  przebiegu 
otępienia. Są one też zwykle lepiej tolerowane niż leki prze-
ciwpsychotyczne [Seitz i wsp., 2011].

4. Inne grupy leków, takie jak benzodiazepiny, leki prze-
ciwpadaczkowe czy buspiron mają w  leczeniu pobudzenia 
u otępiałych ograniczone zastosowanie [Sink i wsp., 2005; Je-
ste i wsp., 2008].
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5. Tiapryd, pochodna benzamidowa (podobnie jak sulpi-
ryd i amisulpryd), lek praktycznie pozbawiony działania prze-
ciwpsychotycznego, został przebadany w kilku randomizowa-
nych badaniach porównawczych w  populacji pobudzonych 
chorych z  otępieniem. Wykazano, że lek jest porównywalnie 
skuteczny z  melperonem (niedostępny w  Polsce nietypowy 
lek przeciwpsychotyczny o  profilu klinicznym zbliżonym do 
promazyny, choć lepiej od niej tolerowany) [Gutzmann i wsp., 
1997], chlorpromazyną [Roger i wsp., 1998] i haloperidolem 
[Allain i wsp., 2000].  W tabeli zestawiono porównanie cech kli-
nicznych haloperidolu i tiapridu w leczeniu pobudzenia u cho-
rych otępiałych. ■
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Cecha kliniczna Tiapryd Haloperidol

Skuteczność w krótkotermino-
wym leczeniu pobudzenia 
[Allain i wsp., 2000]

Tak Tak

Zalecane (równoważne klinicz-
nie) dawkowanie

100-300 mg 2-6 mg

Objawy niepożądane (częste) parkinsonizm i nadmierna sedacja 
(ryzyko znacznie niższe niż przy halo-
peridolu [Allain i wsp., 2000])

parkinsonizm, późne dystonie, spadki 
ciśnienia tętniczego (zwłaszcza przy 
podaniu domięśniowym), nadmierna 
sedacja

Ryzyko powikłań sercowo-naczy-
niowych i udaru

Nie opisano Tak, ostrzeżenie FDA

Ryzyko złośliwego zespołu neu-
roleptycznego

Tak, pojedyncze opisy przypadków Tak, obok chlorpromazyny najczę-
ściej raportowany lek

Wpływ na próg drgawkowy Brak wpływu na próg drgawkowy 
(badany w leczeniu alkoholowych 
zespołów abstynencyjnych)

Tak, ryzyko drgawek, 
zwłaszcza u chorych w wieku 
podeszłym
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Złośliwy Zespół 
Neuroleptyczny
Tomasz Szafrański

Złośliwy Zespół 
Neuroleptyczny 
(ZZN) został po raz 
pierwszy opisany 
55 lat temu przez 
Delaya i wsp. Jest 
to ostra, zagraża-
jąca życiu reakcja, 
która może wystą-
pić podczas sto-
sowania każdego 
leku mającego 
działanie antydo-
paminergiczne. 
Średnia częstość 
występowania to 
2/1000 osób leczo-
nych neuroleptyka-
mi.

Uważa się, że ZZN jest związany z hi-
podopaminergicznym stanem w  prąż-
kowiu (odpowiada za sztywność mię-
śniową), w  podwzgórzu (hipotermia), 
w  rdzeniu przedłużonym (zaburzenia 
autonomiczne) oraz w  szlaku mezokor-
tykalnym (zaburzenia świadomości).

Poza stosowaniem antagonistów 
dopaminy, to jest leków przeciwpsycho-
tycznych, ZZN może się rozwinąć u cho-
rych leczonych niektórymi lekami prze-
ciwwymiotnymi, tetrabenazyną. ZZN 
może wyzwolić również odstawienie 
prekursora dopaminy – lewodopy u oso-
by z ch. Parkinsona. 

Jakie są czynniki ryzyka?
Czynnikiem ryzyka, co oczywiste, 

są wcześniejsze epizody ZZN lub złośli-
wej hipertermii. Kolejnym czynnikiem 
ryzyka są odwodnienie i  wyniszczenie. 
W  praktyce klinicznej szczególną uwa-
gę musimy zwracać uwagę na chorych 
z  długotrwałym pobudzeniem psycho-
ruchowym, wymagających częstego 
unieruchomienia, z  współistniejącymi 
chorobami somatycznymi.

Leczenie silnymi klasycznymi neuro-
leptykami, stosowanie wysokich dawek 
i  szybkie zwiększanie dawki leku prze-
ciwpsychotycznego, zwłaszcza stosowa-
nego parenteralnie, to kolejne czynniki 
ryzyka.

Wystąpienie ZZN jest wyższe u osób 
z  organicznymi zmianami w  ośrodko-
wym układzie nerwowym, chorobą Par-
kinsona, chorobą Wilsona i innymi scho-
rzeniami dotyczącymi jąder podstawy 
oraz u  osób uzależnionych od alkoholu 
i substancji psychoaktywnych.

Jak rozpoznajemy?

Jednoczesne:
<cuadrado> wystąpienie u chorego leczo-
nego antagonistami dopaminy 
nasilonej sztywności mięśniowej 
<cuadrado> wzrostu temperatury ciała (w 
większości przypadków >40C).

Dodatkowo powinny być obec-
ne przynajmniej dwa z następu-
jących objawów:
<cuadrado> zlewne poty,
<cuadrado> zaburzenia połykania,
<cuadrado> drżenie mięśniowe, dystonie, 
dyskinezy, opistotonus,
<cuadrado> nietrzymanie moczu,
<cuadrado> zaburzenia świadomości od 
przymglenia aż po śpiączkę,
<cuadrado> mutyzm,
<cuadrado>  tachykardia (>100/min),
<cuadrado> podwyższone lub chwiejne 
ciśnienie tętnicze (>140/90),
<cuadrado> leukocytoza (WBC >10000),
<cuadrado> podwyższony powyżej 1000j 
poziom kinazy kreatyninowej 
<cuadrado> (CPK zwykle nie przekracza 
20000j; bardzo wysokie CPK > 
100 000j jest związane z rabdo-
miolizą).

Najważniejsze kryteria wykluczenia 
mówią, że objawy ZZN nie są spowodo-
wane działaniem innych substancji (jak 
fencyklidyna, „dopalacze”) lub stanem 
somatycznym (np. wirusowe zapale-
nie mózgu, sepsa itd.), ani nie są lepiej 
wyjaśnione przez obecność choroby 
psychicznej (schizofrenia katatoniczna, 
zaburzenia nastroju z cechami katato-
nicznymi).
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Diagnostyka

<cuadrado> Morfologia
<cuadrado> Elektrolity w tym Ca i Mg
<cuadrado> Kreatynina i mocznik
<cuadrado> Transaminazy
<cuadrado> CPK
<cuadrado> Badanie ogólne moczu (w tym   
   ewentualna ocena mioglobinu- 
   rii, ewentualny posiew)
<cuadrado> Gazometria
<cuadrado> Koagulogram (wysokie ryzyko 
powikłań zakrzepowych)
<cuadrado> Poziom żelaza (niski poziom  
   to czynnik ryzyka ZZN)
<cuadrado> Badanie toksykologiczne 
<cuadrado>  EKG
<cuadrado>  RTG płuc

<cuadrado> Do różnicowania niezbędne 
może być wykonanie CT lub MR, 
a także EEG.
(W ZZN nie stwierdza się nieprawi-
dłowości w badaniach neuroobrazo-
wych, zaś w EEG zwykle spotykamy 
prawidłowy zapis lub niespecyficzne 
uogólnione zwolnienie czynności 
podstawowej). 

Praktyczne uwagi dotyczące 
rozpoznawania i przebiegu

ZZN u większości chorych występu-
ją szybko w ciągu pierwszego tygodnia 
od rozpoczęcia leczenia neurolepty-
kiem, zwykle narastają szybko w  ciągu 
2-3 dób. Jednakże wśród niektórych 
chorych objawy ZZN mogą rozwinąć się 
w trakcie przewlekłego zażywania leków, 
wówczas wystąpienie ZZN może być po-
przedzone wyraźnym, dłużej trwającym, 
rozwojem zespołu pozapiramidowego. 
Stwierdzenie objawów ZZN powinno 
skutkować odstawieniem neurolepty-
ku – wówczas objawy ustępują średnio 
w  ciągu 7-10 dni (ale oczywiście dłużej 
w  przypadku stosowania leku w  formie 
depot). 

Przebieg zespołu możemy rozpa-
trywać na kontinuum: od łagodnego 
i  samoograniczającego się, po ciężki 
i złośliwy. Z klinicznego punktu widzenia 
najbardziej niebezpieczne są powikła-
nia ZZN w  postaci zapalenia płuc, sep-
sy, rabdomiolizy, niewydolności nerek, 
niewydolności krążenia, niewydolności 
oddechowej, napadów padaczkowych, 

zatorowości płucnej, zespołu wykrzepia-
nia wewnątrznaczyniowego. To one od-
powiadają przede wszystkim za fakt, że 
nieleczony lub zbyt późno rozpoznany 
ZZN wiąże się z  wysoką śmiertelnością 
od 5 do 20%. 

Różnicowanie ZZN jest trudne. Na-
leży wykluczyć przyczyny ośrodkowe, 
takie jak infekcje, uraz, udar, padaczka, 
guz, katatonia oraz systemowe, takie jak 
infekcje, udar cieplny, odwodnienie, tok-
syny, endokrynopatie, choroby autoim-
munologiczne.

Nasilone objawy pozapiramidowe 
mogą przypominać ZZN, w  różnicowa-
niu należy zwrócić uwagę na brak go-
rączki, zaburzeń z  układu autonomicz-
nego czy leukocytozy. Należy zawsze 
pamiętać, że izolowany wzrost CPK nie 
jest podstawą do rozpoznania ZZN. 
Umiarkowany wzrost CPK może towa-
rzyszyć objawom pozapiramidowym 
lub zależeć od unieruchomienia, urazów, 
stosowanych iniekcji domięśniowych. 

Kiedy powinniśmy myśleć o ZZN? 
Zawsze, jeżeli u  chorego pojawiają 

się obok objawów pozapiramidowych 
zaburzenia świadomości. 

Pamiętajmy, że nasilony zespół po-
zapiramidowy ze  współistniejącą infek-
cją może dać praktycznie taki sam obraz 
kliniczny jak ZZN. W  miarę możliwości 
trzeba dążyć do ustalenia czy i jak długo 
podwyższona temperatura była obecna 
przed pojawieniem się innych objawów 
infekcji. Gorączka z powodu infekcji zwy-
kle nie jest tak wysoka jak w  ZZN i  nie 
towarzyszy jej sztywność mięśniowa, 
chyba, że mamy do czynienia z  infekcją 
OUN. W  takim przypadku częściej będą 
występowały napady padaczkowe, wy-
kluczenie infekcji OUN będzie wymagało 
wykonania nakłucia lędźwiowego i  po-
brania płynu mózgowo-rdzeniowego.

W  praktyce psychiatrycznej nie 
mamy praktycznie nigdy do czynienia 
ze złośliwą hipertermią, która jest ge-
netycznie uwarunkowana i  rozwija się 
po zastosowaniu wziewnej anestezji 
i depolaryzujących środków zwiotczają-
cych mięśnie – złośliwa hipertermia roz-
poczyna się w  ciągu minut od podania 
anestezji. Jest to powikłanie niezmiernie 
rzadkie.

 W  przypadku udaru cieplnego ra-
czej nie mamy do czynienia ze sztyw-
nością mięśniową lecz z  wiotkością 
i  osłabieniem siły mięśniowej. Zamiast 
zlewnych potów zauważymy suchość 

skóry, zamiast wzrostów ciśnienia tętni-
czego, jego spadki. Różnicowanie z  ka-
tatonią, zwłaszcza jej zaawansowaną, 
„złośliwą” formą polega na stwierdze-
niu braku ekspozycji na neuroleptyki 
lub/i  wywiadu wskazującego na wcze-
śniejsze występowanie zespołów kata-
tonicznych. Z  drugiej strony należy pa-
miętać, że neuroleptyki mogą pogarszać 
stan chorych z zespołem katatonicznym 
i wówczas praktycznie mamy do czynie-
nia z  identycznymi objawami. W  ZZN 
stwierdzamy najczęściej objawy gorącz-
ki, sztywności mięśniowej, podwyższone 
wartości CPK, leukocytozę, pocenie się 
i  tachykardię. W przypadku katatonii na 
pierwszym planie obok sztywności mię-
śniowej, stwierdzamy stupor na prze-
mian z pobudzeniem, gibkość woskową, 
negatywizm i stereotypie [2]. 

Do innych stanów wymagających 
różnicowania z ZZN należą stan padacz-
kowy, uraz głowy, udar oraz guzy mózgu.

Jeżeli podejrzewamy zatrucie, po-
winniśmy zlecić badania toksykologicz-
ne. W przypadku toksycznej encefalopa-
tii raczej stwierdzamy niski poziom CPK 
w  surowicy oraz brak sztywności mię-
śniowej. Zawsze pamiętajmy, że zatru-
cie litem może dawać objawy podobne 
do ZZN. Z kolei przedawkowanie leków 
cholinolitycznych może wywołać ośrod-
kowy zespół z zaburzeniami świadomo-
ści – ale zwykle bez wzrostu sztywności 
mięśniowej i CPK.

Zespół serotoninowy manifestuje 
się czasem zwiększoną sztywnością mię-
śniową i hipertermią. Objawami różnicu-
jącymi ZZN i zespół serotoninowy mogą 
być: hiperrefleksja i mioklonie niewystę-
pujące w ZZN.

Gorączka i zaburzenia świadomości 
mogą wystąpić w przebiegu nadczynno-
ści tarczycy i  pheochromocytoma, róż-
nicujące z  ZZN będzie brak sztywności 
mięśniowej.

Wśród innych stanów somatycz-
nych, wskazuje się jeszcze na koniecz-
ność różnicowania z  porfirią i  tężyczką, 
toczniem układowym i innymi choroba-
mi autoimmunologicznymi, w  przebie-
gu których może występować gorączka 
i objawy neurologiczne. 

Wywiad i  badanie biochemiczne 
może pomóc w  różnicowaniu ze stana-
mi wywołanymi używaniem substancji 
psychoaktywnych takich jak amfetami-
na, fencyklidyna, kokaina, fenfluramina, 
LSD. Użycie stymulantów i  halucynoge-
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nów było związane z  występowaniem 
zespołu objawów hipertermii, drgawek, 
sztywności mięśniowej, rabdomiolizy 
prowadzących do zgonu. Pamiętajmy, że 
taki obraz kliniczny mogą dawać różne-
go rodzaju „dopalacze”, których wykrycie 
w standardowych badaniach toksykolo-
gicznych bywa niemożliwe lub zawodne. 
Pomóc może dobrze zebrany wywiad. 
W  diagnostyce różnicowej pamiętajmy 
również o majaczeniu alkoholowym, je-
żeli wcześniej stosowano u chorego neu-
roleptyki. 

Zasady postępowania 
u chorych z ZZN:

Chorzy z  ZZN wymagają przede 
wszystkim energicznych działań obja-
wowych i starannej pielęgnacji. W przy-
padku ciężkiego nasilenia objawów po-
stępowanie powinno być prowadzone 
w  warunkach oddziałów intensywnej 
opieki (konieczność sztucznej wentyla-
cji, dializ).

Jeżeli stwierdzamy 
objawy ZZN to:

1. Niezwłocznie odstawiamy 
neuroleptyk lub inny lek po-
tencjalnie odpowiedzialny za 
powstanie ZZN.
2. Zlecamy kontrolę temperatury 
i parametrów życiowych.
3. Zlecamy panel niezbędnych 
badań (patrz tabela).
4. Obniżamy temperaturę ciała 
podając leki przeciwgorączkowe 
i stosując zewnętrzne chłodze-
nie ciała (lód, chłodzące okłady, 
mokre ręczniki, prześcieradła 
itp.).
5. Zapobiegamy odwodnieniu: 
pojenie lub/i nawadnianie pa-
renteralne.
6. Kontrolujemy równowagę 
elektrolitową i kwasowo-zasa-
dową.
7. W przypadku hipoksji podaje-
my tlen.
8. Kontrolujemy D-dimery i w ra-
zie potrzeby wdrażamy leczenie 
przeciwzakrzepowe (Fraxiparine 
2850 IU/0,3 ml s.c./dz. lub Clexa-
ne 40 mg s.c./dz).

Stosowanie leków w ZZN: 
I. Benzodiazepiny są skuteczne w zmniejszaniu objawów katatonicz-
nych, są łatwe i relatywnie bezpieczne w zastosowaniu i mogą w więk-
szości przypadków ZZN (z wyjątkiem podejrzenia zatrucia) być wprowa-
dzone już od początku leczenia ZZN. Możemy stosować:
<cuadrado> Diazepam p.o., i.m., lub i.v 5-10 mg maksymalnie do 80 mg/dobę,
<cuadrado> Lorazepam p.o., i.m. lub i.v 1-2 mg co 8 godzin do 7.5 mg/dobę,
<cuadrado> Klonazepam p.o., i.v. 0,5-1 mg co 6-8 godzin do 5 mg/dobę.

Algorytmy leczenia ZZN jako leczenie I rzutu wymieniają lorazepam. 
Lorazepam wydaje się być szczególnie przydatny ze względu na swój pro-
fil działania farmakokinetycznego i przewidywalny metabolizm i udowod-
nioną skuteczność w zespołach katatonicznych o różnej etiologii. [1,3,4,5] 

II. Leki dopaminergiczne – są stosowane w ZZN w monoterapii lub lecze-
niu skojarzonym ze środkami zwiotczającymi mięsnie. Uważa się, że sto-
sowanie tych leków zmniejsza śmiertelność ZZN, choć raczej nie skraca-
ją czasu trwania objawów. Najbardziej dostępną opcją jest bromkryptyna 
(Bromergon, Parlodel i inne). Rozpoczynamy od 2,5 mg p.o. 2 lub 3 razy 
dziennie. Zwykle w terapii nie przekraczano dawki 30mg/dz. 

Możemy również zastosować amantydynę w dawce 200-400mg/dz, 
pergolid w dawce 1-3 mg/dz lub lewodopę.

III. Jeśli chodzi o leki zmniejszające napięcie mięśniowe, to możemy 
zastosować baklofen lub dantrolen. Dantrolen to pochodna hydanto-
iny, lek niezarejestrowany w Polsce, sprowadzany na import docelowy 
jako lek „ratujący życie” (w przypadku konieczności stosowania można  
dowiadywać się w Zakładzie Anestezjologii w Szpitalu ul.Lindleya  
w Warszawie tel: 022 502-17-21, 022 502-17-24, fax: 022 502-21-03,  
Email: 1.klin.anest@wum.edu.pl). Pamiętajmy, że sens stosowania dan-
trolenu jest przede wszystkim wtedy, gdy mamy u pacjenta do czynienia 
z nieodpowiadającą na konwencjonalne leczenie hipertermią. Dantrolen 
stosujemy dożylnie 1-2,5 mg/kg/dziennie przez 7 dni, a następnie doust-
nie przez kolejne 7 dni 100 do 200mg/dz; – efekt obniżający temperaturę 
powinien być widoczny po godzinach, zaś zmniejszenie sztywności po 
kilku dniach.

IV. Jeżeli stosowanie benzodiazepin, leków dopaminergicznych, i/lub 
zmniejszających napięcie mięśniowe w ciągu kilku dni nie przynosi efek-
tu, to należy rozważyć zastosowanie elektrowstrząsów (EW). Zwykle sto-
suje się 6-10 zabiegów – jedno lub dwustronnych – odpowiedź obserwu-
je się zwykle już po 2-3 zabiegu. 

Ponowne wprowadzenie 
neuroleptyku u chorych z ZZN

Ryzyko nawrotu objawów ZZN po 
ponownym wprowadzeniu neurolepty-
ku jest wysokie i dotyczy nawet 30% cho-
rych. Dlatego należy starannie rozważyć 
wskazania do takiego postępowania, od-
powiednio je udokumentować i uzyskać 
poinformowaną zgodę pacjenta! Bardzo 
istotna jest psychoedukacja pacjenta 
i  jego rodziny! Jeżeli decydujemy się 
na ponowne wprowadzenie leku prze-
ciwpsychotycznego, to należy wybrać 
inny niż ten, który spowodował ZZN. 
Powinniśmy preferować leki z  niskim 
powinowactwem do receptora dopami-
nowego, takie jak klozapina, kwetiapina 

czy aripiprazol. Przeciwwskazane są silne 
leki klasyczne i  wszystkie leki w  formie 
depot. Dawkę leku należy zwiększać bar-
dzo powoli, prowadząc monitorowanie 
stanu chorego, dbając o  odpowiednie 
nawodnienie i  odżywianie i  oceniając 
codziennie temperaturę, puls, ciśnienie 
tętnicze i objawy pozapiramidowe. Spo-
śród parametrów laboratoryjnych po-
winniśmy początkowo kontrolować CPK 
(2 razy w tygodniu, potem rzadziej) oraz 
raz w tygodniu leukocytozę. <cuadrado>

Autor dziękuje za konsultację anestezjolo-
giczną dr Marcinowi Skibińskiemu. 

Piśmiennictwo na www.psychiatraonline.com
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superwizjePacjent, który przyszedł 
coś „załatwić”
Antoni Jakubczyk

W  czasie mojej długoletniej ak-
tywności zawodowej miewałem niezwykle 
różnorodne doświadczenia – adiunkt na 
uczelni, psychoterapeuta psychoanalitycz-
ny, psychiatra w  domu opieki, w  areszcie 
śledczym, w  powiatowej PZP, ordynator 
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, super-
wizor oddziałów psychiatrycznych, psychia-
tra w prywatnym gabinecie. We wszystkich 
tych miejscach pojawiał się czasem pewien 
typ pacjenta – pacjent, który przyszedł 
nie po leczenie, a  po to, by coś „załatwić”, 
oczywiście za konkretne profity. To coś, to 
mogą być różne sprawy – dawniej zwolnie-
nie z  wojska, obecnie tzw. „żółte papiery”, 
odroczenie kary więzienia, zaświadczenie 
dla proboszcza, że samobójca był chory psychicznie, po to by 
można go było pochować na cmentarzu, a ostatnio zwolnienie 
w sytuacji wypowiedzenia pracy. 

Odruchową reakcją na propozycję takiego „załatwienia” 
jest wyrzucenie z gabinetu i często jest to prawidłowa reakcja. 
Ale zdarza się, że pod pozorem „załatwienia” kryje się poważna 
psychopatologia. Przykład sprzed lat: zgłasza się ojciec z  pa-
cjentem, żeby „załatwić” zwolnienie z wojska. – A dlaczego nie 
może iść do wojska? – Bo jest straszny fajtłapa. – A na czym to 
polega? – Bo nie umie pisać ani czytać... Drugi przykład – prośba 
o zaświadczenie o odroczeniu kary: –Dlaczego? – Bo siedzi za 
zamkniętymi zasłonami, rozmawia ze sobą, obserwuje przejeż-
dżające samochody i zapisuje ich numery nawet w nocy.

W ostatnich czasach zgłasza się wielu pacjentów z prośbą 
o „załatwienie” zwolnienia z pracy – jako powód podają nie wy-
trzymywanie atmosfery w pracy. Może się za tym kryć faktyczny 
mobbing albo głęboko depresyjna ocena rzeczywistości zawo-
dowej. Ważne w tym momencie wydaje się zadanie pytania, co 
o tym sądzi otoczenie rodzinne (żona czy mąż). Dalsze wniknię-
cie w objawy może wykazać uporczywą bezsenność, myśli sa-
mobójcze, zmienność dobową.

Kolejna sytuacja, w  której należy głębiej wniknąć w  kon-
tekst i objawy pacjenta, to kiedy przychodzi on po ratunek po 
nagłym wypowiedzeniu pracy. Jest to ciężki stres i  ludziom 
w takich sytuacjach zdarza się zabijanie siebie, a nawet z roz-
szerzeniem. Nie traktujmy tych ludzi z założenia jak kombinato-
rów, którzy chcą wyłudzić zasiłek ZUS, najpierw dokładnie ich 
zbadajmy.

Motywem, dla którego ludzie nie cho-
dzą do psychiatry „normalnie” ze swoimi 
objawami, jest narcyzm. Trudno jest przy-
znać się przed sobą czy otoczeniem do 
„słabości”, czy posiadania jakichś deficytów. 
Łatwiej jest wykazać się pewnym sprytem 
i zaradnością życiową, że się coś „załatwiło”.

Z innych tematów do „załatwienia” jest 
zaświadczenie o zdolności do sporządzenia 
testamentu. Tu sprawa jest oczywista – mu-
simy to dokładnie ocenić, może być tak, że 
spokojnie możemy uznać, że spadkodaw-
ca jest świadomy, co i  komu chce zapisać. 
Ale zdarza się sytuacja odwrotna – ktoś 
z  rodziny przyprowadza osobę całkiem 
otępiałą, nie rozumiejącą sytuacji i  nie do 

końca rozpoznającą  z  kim ma do czynienia. W  pojedynczych 
przypadkach, kiedy to miało miejsce, proponowałem właśnie 
zaświadczenie o niezdolności do testowania, z informacją, że to 
zaświadczenie można spalić, schować na dno szuflady, ewentu-
alnie wykorzystać w przyszłości, gdyby testator dokonał jakiejś 
nierozważnej decyzji.

Kolejny temat zaświadczeń, to zaświadczenie w celu ubie-
gania się o  zezwolenia na broń. Tu mam duży problem: nie 
bardzo wiem jak tych ludzi badać (w Warszawie, zdaje się, są 
upoważnieni do tego specjaliści, mający w zapleczu psycholo-
gów diagnostycznych z bateriami testów). Psychiatra wydający 
zaświadczenie może opierać się na tych testach. Poza Warszawą 
honorowane są zaświadczenia od jakiegokolwiek specjalisty 
psychiatry. W tej sytuacji mam do czynienia z człowiekiem (męż-
czyzną lub kobietą!), któremu zwykle „dobrze z oczu patrzy” (ka-
tegoria diagnostyczna nieznana w  ICD 10), w związku z czym 
mogę jedynie zapytać o życie rodzinne, obciążenie genetyczne 
(które też o  niczym nie decyduje), nadużywanie alkoholu lub 
narkotyków (odpowiedź uzyskuję oczywistą). Najczęściej są 
to ludzie, którzy od długiego czasu już mają takie pozwolenie, 
w związku z czym, takie zaświadczenie wydaję. Ale mam świa-
domość, że przy takim badaniu osób, które zechcą broni użyć 
przeciwko sobie lub innym nie wychwycę.

Usiłując dokonać wieloletniego bilansu pacjentów, „którzy 
przyszli coś załatwić”, wydaje mi się, że w około połowie przy-
padków (a może nawet więcej) za próbą „załatwienia” kryje się 
poważna psychopatologia. Stąd mój apel – nie wyrzucajmy ta-
kich pacjentów natychmiast i mimo wszystko ich zbadajmy. <cuadrado>

Odruchową reakcją 
na propozycję takie-
go „załatwienia” jest 
wyrzucenie z gabi-
netu i często jest to 

prawidłowa reakcja. 
Ale zdarza się, że pod 

pozorem „załatwie-
nia” kryje się poważ-
na psychopatologia. 
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pzpPrzemyślenia zestresowanego psychiatry

W czasach słusznie minionych,  
i to po wielekroć słusznie minionych
Ireneusz Cedeński

Mój ojciec, technik, dzisiaj powiedzielibyśmy absolwent 
technikum, zaocznie studiujący, pracował w  zakładzie prze-
mysłu drzewnego na stanowisku, którego (nie chwaląc się) 
dziś nie powstydziłby się utalentowany inżynier, otrzymując 
pensję, za którą dziś (nie popadając w narracji w przesadę in-
nego typu) nie zgodziłby się wstać z łóżka niewykwalifikowany 
robotnik.

W ówczesnym przemyśle nie było odpowiednika dzisiej-
szego NFZ; kwalifikacje do pracy oceniano na miejscu. 

Otóż do tego zakładu zakupiono nowoczesną linię pro-
dukcyjną produkcji włoskiej. Nie zakupił jej dyrektor zakładu, 
gdzieżby tam! Kupiła ją Centrala mieszcząca się w  Stolicy, 
w  ładnym budynku w  Śródmieściu, pozbawionej, jak wiado-
mo większych kompleksów leśnych. Podobno ktoś z tej Cen-
trali pojechał do Włoch, widział jak to działało i podjął decyzję 
o zakupie. Przywieźli tę maszynerię do siermiężnej gomułkow-
skiej fabryki sami Włosi, co samo w sobie było już niemałym 
ewenementem. Co więcej, zostali tam, aby ją zmontować 
i uruchomić. Podobno był to wstrząs, który zakład ten przeżył 
z  trudem. Nasi robotnicy odchodzili od stanowisk pracy, aby 
przyjrzeć się z bliska italianom ubranym w eleganckie służbo-
we kombinezony, a nieliczni technicy i jeszcze bardziej nielicz-
ni inżynierowie z podziwem obserwowali, jak przedstawiciele 
klasy robotniczej z kraju wysoko uprzemysłowionego beż żad-
nego poganiania i jakby bez nadzoru sprawnie i z pietyzmem, 
a może nawet z włoską elegancją tę nowoczesną maszynerię 
montują. 

Doszło do jakichś kontaktów międzyludzkich, co w tam-
tych czasach powszechnej nieznajomości języków obcych 
poza rosyjskim dowodzi obopólnego zainteresowania i wyso-
kiej inteligencji. Włosi poinformowali, że zarabiają tyle, że za 
cztery miesięczne pensje mogą sobie kupić fiata (miejmy na-

dzieję, że chodziło o małą pięćsetkę, nie popadajmy w przesa-
dę). Udało się też ustalić, że ta wersja komunizmu, którą widzą 
dookoła nie przypada im do gustu. I pojechali. Ale ślad pozo-
stał. W  moim umyśle do dziś, w  przekazie międzypokolenio-
wym. No i ta maszyneria pozostała i działała. Presto, a nawet 
molto presto, jak ferrari. Okazało się, że jest tak szybka, że nie 
można było nadążyć z podawaniem do niej surowca - ciężkich 
kłód drewna (potrzebna byłaby do tego jeszcze inna szybka 
maszyna, ale Centrala jej nie zakupiła). Co gorsza, maszyneria 
często się zacinała wyrzucając z  siebie ogromne ilości tego 
drewna przerobionego na milimetrowej grubości folię i trzeba 
było ją błyskawicznie zatrzymywać. Przyczyna tego zacinania 
się była wielce prozaiczna, by nie powiedzieć tragiczna. Pnie 
niektórych drzew w  głębokich warstwach zawierały zardze-
wiałe żelastwo - odłamki pocisków artyleryjskich, pociski 
karabinowe (w  okolicznych lasach w  czasie pierwszej wojny 
światowej toczyły się ciężkie walki między armią niemiecką 
a rosyjską - znów aspekt międzynarodowy!). 

Niedługo potrwało, a nowoczesna linia produkcyjna tra-
fiła do fabrycznego lamusa, skąd nikt już jej nie wyjmował. 
Zezłomowanie jej wiązałoby się z  kłopotliwym wyciąganiem 
całej sprawy na światło dzienne wobec Centrali. 

Trafiła na złom dopiero, gdy w  czasach niesłusznie jesz-
cze nieminionych fabryka dostała się w ręce prywatne i zaczął 
się jej schyłek.  Nowy zarząd podwyższył pensje sobie, obniżył 
pensje robotnikom, część ich zwolnił, a nowych pracowników 
zaczęto zatrudniać na umowy śmieciowe.

Ta historyjka w  jakimś sensie mnie ukształtowała, gdyż 
przypomina mi się zawsze, gdy słyszę o „nowinkach zagranicz-
nych” w  naszej pracy. Ostatnio, gdy usłyszałem, że niektórzy 
koledzy jeżdżą do Włoch przyglądać się włoskiemu modelowi 
lecznictwa psychiatrycznego.

Pamiętajcie, że dobrze wyszkolonej i zmotywowanej ka-
dry u nas mało. Polski materiał może być trudniejszy do obrób-
ki od włoskiego, a polska pielęgniarka psychiatryczna już teraz 
musi pracować znacznie więcej niż włoska. I nadal dużo dłużej, 
żeby zarobić na samochód (choćby fiata pięćsetkę produko-
wanego z dumą w Polsce). 

No i  te umowy śmieciowo-kontraktowe, widmo dzikiej 
prywatyzacji itp...

Najlepsza włoska czy skandynawska maszyna w naszych 
warunkach może się zacinać, albo zupełnie popsuć. Szkoda 
byłoby dobry model odstawiać do lamusa.

Czy wreszcie sami zaczniemy konstruować coś porząd-
nego? <cuadrado>
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W czasach słusznie 
minionych, i to po wiele-
kroć słusznie minionych, 
bo w okresie gomułkow-
skim, w latach 60. ubie-
głego wieku wydarzyła 
się taka oto historia:



czytanki
IMPERIUM 
HIACYNTÓW
Wojtek Sedeńko

“Imperium hiacyntów” pokazu-
je twórczość jednego z  najciekawszych 
polskich autorów fantastyki, autora pi-
szącego niewiele, ale mającego grono 
czytelników, którzy czekają cierpliwie na 
każdy nowy tekst pisarza.

Maciej Żerdziński 
debiutował w roku 1991 
opowiadaniem “Dzień 
na wyścigach”. Nowelą 
“Opuścić Los Raques”, 
opublikowaną w Nowej 
Fantastyce zyskał uzna-
nie czytelników (między 
innymi w 1998 roku dru-
gie miejsce w plebiscycie 
SFINKSA). Żerdziński roz-
budował potem nowelę 
do wymiarów obszernej 
powieści utrzymanej 
w konwencji psychode-
licznego cyberpunku.

Jego utwory science-fiction cha-
rakteryzują się rozpoznawalnym stylem, 
a  zapoznając się z  psychologicznymi 
profilami bohaterów, czujemy przez skó-
rę, że wykorzystuje swoją wiedzę leka-
rza psychiatry. Osobowości bohaterów 

nie są płaskie, przeciwnie: wręcz bardzo 
bogate, złożone, często poszarpane i aż 
buzujące od emocji. Stąd i wizje pisarza 
czasem kojarzą się z wizjami psychode-
licznymi, narkotycznymi. 

Opowiadania Macieja Żerdzińskie-
go łączą się w szersze uniwersum, świat 
i  nadświaty powiązane ze sobą czasem 
trudno dostrzegalną siatką. Na potrze-
by zbioru “Imperium hiacyntów” autor 
dokonał szeregu poprawek w  tekstach, 
aby właśnie te współzależności pokazać. 
Przygotował też bardzo obszerny frag-
ment powieści “Hiperform”, która w tym 
zbiorze ma swoją prapremierę. 

Książka wydana została w  oprawie 
twardej, z  reprodukcją obrazu olejnego 
autora (to kolejna z  pasji Macieja Żer-
dzińskiego) oraz w  oprawach broszuro-
wych, w  czterech wersjach graficznych 
(także autorstwa pisarza). Taka “rozrzut-
ność” jest możliwa z  powodu innowa-
cyjnej technologii druku i  wydania tej 
książki. Drukowana jest bowiem cyfrowo 
w  miarę spływania zamówień do wy-
dawnictwa. <cuadrado>

www.solarisnet.pl
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czytanki
Medioza

Stefan Laudyn

Branża filmowa, czy generalnie 
rozrywkowa, przyciąga bardzo różnych 
ludzi, w tym mitomanów oraz takich, któ-
rzy chcieliby zaistnieć, najchętniej na wi-
zji. Zawód celebryty, czyli osoby znanej 
z tego, że jest znana, istnieje od niedaw-
na. Kiedyś sławę osiągało się w  jakiejś 
określonej dziedzinie. Rzecz jasna, relacja 
poziomu sławy do wysiłku włożonego 
w jej zdobycie nie jest równomierna. Na 
przykład wydaje się, że łatwiej zostać 
popularną pogodynką, niż popularnym 
fizykiem kwantowym. Jednak niezmien-
nie kluczem do pewnego rodzaju popu-
larności jest obecność w mediach. 

W  filmie Ventury Ponsa “Aktorki” 
weteranka mówi do młodej absolwent-
ki akademii teatralnej (cytuję z pamięci): 
- Kochanie, wszystko jedno czy mówisz 
bardzo mądre rzeczy, czy po prostu kręcisz 
pupą. Ważne, żeby raz na tydzień pokazać 
się w telewizji.

Małgosia Potocka, osoba o  mocno 
rozwiniętych zdolnościach komunika-
cyjnych, napotkawszy w  sklepie sprze-
dawczynię, która zachowywała się jakby 
została stworzona do spraw wyższych, 
rzuciła: - Pani się tu marnuje. Niech pani 
idzie na gwiazdę do telewizji.

Barmanka
Kiedyś w  pewnym barze pracowała 

barmanka o  charakterystycznym nazwi-
sku. Zwykle barmani to osoby, którym 
zwierzają się goście - w moim przypadku, 
nie wiem dlaczego, bywa inaczej. Otóż 
pani barmanka zwierzyła mi się, że jej 
marzeniem – nie zgadną Państwo – jest 
praca w telewizji, i  to w konkretnym ka-
nale. Między kolejnymi zamówieniami 
zapisałem na kartce nazwisko i  numer 
telefonu dyrektorki wspomnianego ka-
nału i natychmiast zapomniałem o całej 
sprawie. Kilka lat później nazwisko pani 
barmanki powróciło. Ktoś przy mnie 
wspomniał, że jest gwiazdą właśnie Tej 
stacji. Nigdy nie zadałem sobie trudu 
sprawdzenia, czy miałem jakiś wpływ na 
tok zdarzeń. 

Młody człowiek 
Z kolei pewien nieznany młody czło-

wiek, przez kilka lat, napotkawszy mnie 
na ulicy, witał się ze mną i  zadawał za-
wsze to samo pytanie: 

- Czy widział się pan może ostatnio 
z [tutaj padało nazwisko znanego reżyse-
ra filmowego]?

Dodam, że z  reżyserem, o  którym 
mowa, widziałem się raz w życiu, bardzo 
przelotnie i nie znam powodu, dla które-
go akurat z nim byłem kojarzony. W tej sy-
tuacji udzielałem zawsze uprzejmej, choć 
wymijającej odpowiedzi i miałem spokój, 
aż do następnego spotkania. Po jakimś 
czasie jednak, i po kilku spotkaniach czy 
raczej napotkaniach, młody człowiek 
z  jednej strony jakby poczuł się moim 
znajomym, a z drugiej prawdopodobnie 
poczuł się filmowcem. Kompletnie zmie-
nił front i zaskoczył mnie, mówiąc: 

- Wiesz Stefan, nakręciłem film. Chcia-
łem ci go pokazać, żebyś ocenił, czy jest do-
bry, wybitny, itd.

Znów zastosowałem taktykę uprzej-
mej odpowiedzi wymijającej. Jak na razie 
mam spokój.

IDOL
Nieco inaczej sprawy się mają z czło-

wiekiem, który nieodmiennie witał mnie 
słowami:

- Widziałeś się może ostatnio z  Jur-
kiem*)? Chodzi o  prezentera radiowego 
i  telewizyjnego, którego znam od lat, 
i który nawet był kiedyś moim sąsiadem. 
Fan to kolega kolegi, więc nie wypadało 
– i to przez wiele lat – po prostu odburk-
nąć, żeby spadał. Poza tym relacja między 
fanem a idolem była wzorcowa. Wydawa-
ło się, że idol był dla fana sensem życia, 
a  jednocześnie jedynym tematem na-
szych rozmów. Do tego każda, nawet naj-
bardziej banalna informacja o idolu była 
skwapliwie spijana przez fana z  moich 
ust. Udało mi się kiedyś doprowadzić do 
spotkania fana z  idolem przy okazji na-
grywania programu telewizyjnego, który 
prowadził idol. Dla fana była to tak zwana 

„życiówka”. Miałem poczucie, że spełni-
łem dobry uczynek. Kilka tygodni temu 
spotkałem fana i  nic. Ani słowa o  idolu. 
A przecież minęło tylko kilkanaście lat.

fanka
Z ułatwianiem fanom kontaktu z ich 

idolami w ogóle różnie bywa.
Wanda*) była fanką grupy X. Na ja-

kimś festiwalu rockowym, idąc z Wandą, 
natknęliśmy się na managera tej grupy. 
Przedstawiłem ich sobie i  oddaliłem się 
w  poczuciu spełnionej misji. Jakiś czas 
potem zobaczyłem w  telewizji teledysk 
grupy X. Występowała w  nim Wanda, 
zresztą w  roli Joli*), wokalistki grupy X. 
Znowu minął jakiś czas. Nie pamiętam 
okoliczności spotkania, ale pamiętam 
wypowiedziane słowa. - Cześć, Wanda. 
Pauza. Spojrzenie, które śni mi się do 
dziś... - Ja nie jestem Wanda. Jestem Jola.
Wanda stała się w swojej głowie Jolą, oba-
wiam się, że na długo. Chciałem dobrze.

kaskader
Na szczęście nie zawsze udaje mi się 

pomóc spełnić marzenia innych ludzi. Pe-
wien koordynator kaskaderów był prze-
konany, że załatwię mu występ podczas 
otwarcia galerii handlowej, polegający 
na skoku na bungee - głową w dół spod 
sufitu na posadzkę. Oczami wyobraźni 
zobaczyłem, co może się stać i  odmó-
wiłem pomocy. Nie wspomniałem, że 
po prostu nie mam takich możliwości. 
Prawdopodobnie w  ten sposób zburzy-
łem swoją legendę. A legenda to jednak 
ważna rzecz.

Do telewizji zapraszają mnie jakby 
coraz rzadziej…

*) imiona bohaterów zostały zmienione, 
bo nigdy nie wiadomo… ■

Od redakcji: Psychiatria bywa co jakiś czas oskarżana o działa-
nia zmierzające do medykalizacji codziennych ludzkich przeżyć 
i  doświadczeń. Nasza Redakcja nie chce uczestniczyć w  tym 
procederze. Nie mamy jednak wątpliwości, że w  otaczającym 
nas świecie pojawiają się zjawiska, o  których nie śnili Freud, 
Kraepelin i Bleuler. Tym zjawiskom wychodzimy naprzeciw. Aby 
podkreślić czystość naszych intencji, zwracamy uwagę, że opisy 
poszczególnych „jednostek” zostały przygotowane przez laików. 
Nie obawiamy się, że posłużą jako pożywka dla twórców no-
wych klasyfikacji chorób – przecież ich inwencji nikt nie dogoni.

psycho patologia codzienności

77PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2015



refleksjeTrochę o polityce, a potem  
o brzusznym hipokampie i jego roli  
w przekazywaniu informacji  
do struktur mózgu
Adam Płaźnik

Piszę te słowa do Psychiatry na kil-
ka dni przed wyborami prezydenckimi. 
Skąd ten związek wyborów z  psychia-
trią? Nie, to nie jest tanie odniesienie do 
stanu psychicznego kandydatów, jest to 
efekt mojej osobistej fugi dysocjacyjnej. 
Jestem pewien, że nie muszę tego stanu 
tłumaczyć. Co prawda, polityka nie jest 
dla małych dziewczynek i  subtelnych 
koneserów, ale są granice. To raczej za-
stępcza droga wyładowania frustracji, 
nadmiernych ambicji i  podwyższonego 
poziomu testosteronu u polityków i poli-
tyczek po okresie przekwitania. O co więc 
mi chodzi? To proste: o odrobinę prawdy. 
To znaczy, na przykład, o  stwierdzenie, 
że zabranie pieniędzy z OFE jest złodziej-
stwem, a wydłużenie wieku emerytalne-
go oszustwem. Dlatego każdy, kto nie 
ma objawów choroby Aloisa Alzheimera, 
powinien odpowiednio przemyśleć od-
danie swojego głosu w najbliższych wy-
borach parlamentarnych. Ludzie jednak 
mają krótką pamięć i nie są konsekwent-
ni w  swoich ocenach. Podobno kobiety 
głosują na wysokich i  niebieskookich 
blondynów. Mężczyźni, z kolei, na inteli-
gentnych demagogów, bez względu na 
wzrost i kolor oczu. Póki co, tyle na temat 
wyborów. Teraz pora na naukę.

Jestem psycho-neuro-farmako-
logiem. Jedną z  fascynujących i  ciągle 
nierozwiązanych spraw było pytanie, jak 
30/100 miliardów neuronów w  mózgu 
komunikuje się ze sobą. Czy informacje 
są przesyłane do wszystkich struktur mó-
zgu i dopiero na tym poziomie, lokalnym, 
dochodzi do selekcji informacji istotnej 
dla spełnianej przez nie funkcji? Alterna-
tywnie, struktury nadrzędne wysyłają in-
formację do struktur podrzędnych w wy-
selekcjonowany już sposób. Odpowiedź 
na to pytanie dała praca opublikowana 
w Science, 1 maja 2015 r. (Science, 348, is-

sue 6234). Dr Ciocchi i współpracownicy 
badali przekazywanie informacji związa-
nej z  reakcją lękową lub wzmocnieniem 
pozytywnym (nagrodą) z pola CA1 części 
brzusznej hipokampa do innych struktur 
mózgu (kora przedczołowa, jadra pół-
leżące i  ciała migdałowate), biorących 
udział w analizie bodźców i w podejmo-
waniu decyzji. Zastosowano bardzo wy-
rafinowaną metodologię, tzn. metodę 
optogenetyczną (technika polegająca 
na kontrolowaniu aktywności określo-
nej grupy neuronów za pomocą światła). 
Wrażliwość neuronów na światło uzy-
skuje się przez wprowadzenie do nich 
sekwencji genu kodującego światłoczułe 
białko z  rodziny opsyn, np. na nośniku 
wirusowym. Białko to wbudowywuje się 
w  błonę komórkową komórki nerwo-
wej i  pod wpływem światła wywołuje 
jej pobudzenie lub zahamowanie. W ten 
sposób, przy pomocy indukcji światłem, 
można pobudzać zdefiniowaną grupę 
neuronów w  warunkach in vivo, u  swo-
bodnie poruszających się zwierząt. 

Dr Ciocchi i  wsp. najpierw ziden-
tyfikowali, pobudzając zakończenia 
aksonów warstwy CA1 brzusznego hi-
pokampa w  korze przedczołowej, ją-
drze półleżącym przegrody i  jądrach 
migdałowatych (drogą tzw. pobudzania 
antydromowego - wstecznego) neuro-
ny hipokampa, związane anatomicznie 
i funkcjonalnie z czynnością tych struktur 
mózgu. Dalej, analizowali reakcję neuro-
nów brzusznego hipokampa na bodź-
ce lękowe (awersyjne) lub apetytywne 
(wzmocnienie pozytywne – nagroda). 
W ten sposób mogli zlokalizować neuro-
ny związane z  reakcją lękową (fear neu-
rons) lub apetytywną. Pozostało tylko 
porównać lokalizację neuronów połączo-
nych z korą przedczołową z  tymi reagu-
jącymi na bodźce lękowe oraz neuronów 

hipokampa unerwiających jądra półle-
żące z neuronami związanymi z efektem 
nagrody (wzmocnienia pozytywnego). 
Okazało się, że istnieje specjalizacja po-
legająca na selektywnej aktywacji tych 
samych grup neuronów lękowych zwią-
zanych z  korą przedczołową oraz tych 
związanych z przekazywaniem informacji 
na temat nagrody do jąder półleżących. 

Tak więc struktury mózgu i neurony 
komunikują się ze sobą w  uporządko-
wany i  wyselekcjonowany sposób. To 
znaczy, że dany typ informacji jest wy-
mieniany między strukturami mózgu 
wyspecjalizowanymi w  przetwarzaniu 
danego rodzaju informacji. Taki wniosek 
wydaje się oczywisty, nie było jednak do 
tej pory dowodu, że tak się dzieje w rze-
czywistości. Jest to bardzo ważny krok 
w  zrozumieniu sposobu przekazywania 
i  analizy informacji sensorycznej w  na-
szym mózgu. Omawiana praca wskazuje, 
że już na poziomie struktur limbicznych 
mózgu (np. hipokampu) dochodzi do 
wstępnej analizy, selekcji i  dystrybucji 
informacji sensorycznej, na jej drodze do 
innych struktur mózgu (w tym przypad-
ku kory przedczołowej i  jąder migdało-
watych), odpowiedzialnych za egzekucję 
odpowiedniej reakcji behawioralnej (np. 
lękowej). Swoją drogą, ten przykład po-
kazuje jak jeszcze daleko jesteśmy od zro-
zumienia zupełnie podstawowych zasad 
czynności naszych mózgów, skoro dopie-
ro teraz udowodniono coś, co wydaje się 
oczywiste już na pierwszy rzut oka! 

Ten felieton rozpoczął się od poli-
tyki, a  skończył na hipokampie. Pragnę 
z całej mocy podkreślić, że nie było moim 
zamiarem komentowanie czynności hi-
pokampa Bronisława Komorowskiego, 
a  wszelkie skojarzenia w  tym względzie 
są wynikiem przypadku! ■
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polemikaKOMIN 
zamiast opery
Katarzyna Prot

Miałam pisać o operze, ale poruszył mnie bardzo arty-
kuł prof. Płażnika z poprzedniego numeru (Psychiatra nr 8, str 
74-75). Nie zgadzam się z nim całkowicie, ale zadziwił mnie też 
ton artykułu, który wskazuje, że „obrońcy praw zwierząt” zaleź-
li Panu Profesorowi za skórę, tylko niestety artykuł nie wyjaśnia 
czym. Bardzo interesująca byłaby opinia Pana Profesora, jako 
praktyka w tej dziedzinie, na temat noweli ustawy o ochronie 
zwierząt laboratoryjnych. Niestety poza stwierdzeniem, że to 
Pana Profesora cieszy (!) nic się na ten temat nie dowiadujemy. 
Artykuł jest kubłem pomyj wylewanych na głowy obrońców 
praw zwierząt z wyższościowej pozycji „doświadczalników i lu-
dzi o szerszych horyzontach umysłowych”. W tym kontekście 
stwierdzenie, że jest Pan Profesor za większą kontrolą brzmi 
nieco fałszywie. Odnosi się wrażenie, że chodzi o  kontrolę 
pod warunkiem, że osoby kontrolujące będą miały taką samą 
opinię na temat badań, jak Pan Profesor. Pomijam stosowane 
przez pana Profesora argumenty o „dzieciach w Afryce”, który-
mi powinni zająć się obrońcy zwierząt. Afrykańskie dzieci są 
nośnym argumentem na każdy temat. Po raz pierwszy usłysza-
łam o nich w dzieciństwie, w którym byłam niejadkiem, od mo-
jej niani („ty nie jesz, a dzieci w Afryce głodują”). Mogłam dzięki 
temu rozwinąć zdolność logicznego myślenia i zaproponowa-
łam transport mojego obiadu do Afryki, co byłoby z korzyścią 
i dla mnie i dla tych dzieci. 

Sprawa wydaje mi się nieco bardziej skomplikowana, 
szczególnie wobec badań cytowanych przez Pana Profesora. 
Jeżeli istnieją szczury optymiści i pesymiści, pokazuje to, że są 
niepokojąco do nas podobne i czy naprawdę możemy je trak-
tować, jak proponował Kartezjusz, jako „maszyny”?. Zastana-
wiam się też, co cytowane przez Pana Profesora badanie wnosi 
do naszej wiedzy o  człowieku (bo o  szczurach rzeczywiście 
uczy nas dużo), ale nie wiem, czy było to celem tych badań. 
W artykule nie ma żadnego argumentu dotyczącego użytecz-
ności modeli zwierzęcych w  rozumieniu życia psychicznego 
człowieka (która jak pan Profesor wie jest kwestionowana). 
Sama byłam zadziwiona słuchając wykładu o modelu „schizo-
frenii” u szczura. Psychiatrzy mają duże trudności, żeby zrozu-
mieć, czym jest schizofrenia u człowieka, a tu proszę, mamy już 
model u szczura. 

W  tym kontekście przypomniał mi się wywiad, który 
przeprowadziłam w  1980 (!) roku z  panem profesorem Kar-
czewskim1. Byłam wtedy studentką Akademii Medycznej i re-
daktorką naczelną pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
„Pytanie”. Po licznych dziwnych „eksperymentach”, które były 

mi pokazywane na studiach, zdecy-
dowałam się na rozmowę z autoryte-
tem, korzystając z krótkiego poczucia 
wolności mówienia o  różnych spra-
wach, w  tym także etycznych. Poza 
opisanym na początku „eksperymen-
tem” na szczurze pokazywano nam 
eksperymenty na psach i  kotach. Po 
wytłumaczeniu asystentowi, że mo-
żemy „użyć” serca poprzedniej grupy 
ćwiczeniowej stałam się niespodzie-
wanie właścicielką świnki morskiej. 

Ciekawym doświadczeniem stało 
się dla mnie przeczytanie tego tekstu 
po 35 latach. Z  reguły łagodniejemy 
z  wiekiem, moje poglądy raczej się 
zradykalizowały. Nie wierzę już chyba 
w „dobrą wolę” badaczy i uważam, że 
regulacje powinny być bardzo ścisłe, 
bo wprowadzenie prawa pełni także 
funkcje edukacyjne. 

Badania na zwierzętach są złem 
wyrządzanym innym w  imię własne-
go dobra. Tak ułożył się świat, że uzna-
liśmy, że mamy do tego prawo. Nie 
jestem rewolucjonistką na taką skalę, 
żeby występować o  całkowity zakaz 
takich eksperymentów, ale może do-
brze, że są osoby, które przypominają 
nam, że zadajemy ból komuś, kto ból 
czuje. 

Po wydrukowaniu tego artyku-
łu w  pierwszym numerze „Pytania”, 
zastałam w  siedzibie Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów olbrzymi ba-
ner „KOMIN – Komitet Obrony Męczo-
nych w  Imię Nauki. Jesteśmy z  tobą 
Kasiu Prot”. Jego autorem był później-
szy neurolog i lider „Elektrycznych Gi-
tar” Kuba Sienkiewicz… 

No, to przynajmniej zakończyłam 
elementem kulturalnym. ■

Witold Karczewski urodził się 30 
sierpnia 1930 r. we Lwowie, zmarł 
w 2008 roku w Warszawie. Ukończył 
medycynę. Wybitny neurofizjolog. Tytuł 
profesora nadzwyczajnego otrzymał 
w 1971 r., a po ośmiu latach - profesora 
zwyczajnego. Karczewski w 1989 r. 
został członkiem Komitetu Nauki 
i Postępu Technicznego przy Radzie 
Ministrów, a w roku 1990 został wybrany 
na przewodniczącego Komisji Badań 
Podstawowych Komitetu. W latach 
1991-1995 był przewodniczącym 
powstałego w jego miejsce Komitetu 
Badań Naukowych - członkiem Rady 
Ministrów. Pełnił tę funkcję w składzie 
4 kolejnych rządów. Pełnił wiele 
funkcji, m.in. był przewodniczącym 
Rady Polskiej Fundacji Upowszech-
niania Nauki, członkiem Komitetu 
Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, 
przez wiele lat pracował w Centrum 
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
PAN, kierował Zakładem Neurofizjologii. 
Współzakładał w 1980 r. Towarzystwo 
Popierania i Krzewienia Nauk; po reak-
tywowaniu Towarzystwa zawieszonego 
w stanie wojennym wybrany został na 
jego prezesa.

Tekst wywiadu z profesorem Witoldem 
Karczewskim opublikowanego w 1980r. 
w piśmie Pytanie jest dostępny na stro-
nie www.psychiatraonline.com
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rozmowy

Psychiatra: Kiedy zacząłeś śpiewać?
Dariusz Wasilewski: Dość dawno, 

pamiętam, że zaczęło się na jakichś ro-
dzinnych imprezach, miałem taką ciotkę 
z Wilna, która miała genialny głos i  moty-
wowała do tego, żeby śpiewać – więc już 
jako dziecko podśpiewywałem. Poza tym 
jestem skoligacony z  Bernardem Łady-
szem, jednym z najlepszych basów świa-
ta. Było skąd czerpać wzorce. A  potem 
przyszła era Beatlesów i  różnych innych 
wykonawców. Trudno się było oprzeć.

P: Chodziłeś do szkoły muzycznej?
DW: Nie, chociaż był taki moment, 

że przygotowywałem się do egzaminów, 
bo dosyć sprawnie grałem wówczas na 
gitarze klasycznej i miałem sporo znajo-
mych ze szkoły na ulicy Miodowej. Ale 
tuż przed pomyślałem sobie, że ta Mio-
dowa, która jest taka bardzo tradycyjna, 
po prostu zabije we mnie duszę i mój ar-
tystyczny bunt, że bardziej mnie inspiruje 
Hendrix niż wielcy klasyczni gitarzyści, że 
mogę się uczyć sam i  zrezygnowałem, 
czego zresztą trochę żałuję.

P: A jak było z tym śpiewem „na po-
ważnie”?

DW: Tak na dobre zacząłem śpie-
wać w  liceum w Mińsku Mazowieckiem. 

Jak psychiatra z psychiatrą 

Rozmowa 
z Dariuszem 

Wasilewskim

Dariusz Wasilewski – psychiatra, dyrektor 
Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii 

w Warszawie, członek Polskiego Towa-
rzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego 
Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami,  

konsultant Stowarzyszenia Aktywnie 
Przeciwko Depresji, współorganizator 

Dnia Walki z Depresją od 2003, autor kil-
kudziesięciu publikacji w prasie krajowej 
i zagranicznej.  W 2013 roku otrzymał od 

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego order: 
„Zasłużonemu”

Tam pisałem i  wykonywałem pierwsze 
piosenki. Potem zgraliśmy się z  synem 
Bernarda, Zbyszkiem Ładyszem, próby 
odbywały się w… Teatrze Wielkim – tam 
w  piwniczce zabrzmiał rock’n’roll. Takie 
były początki. Zespół nazywał się „Poli-
gon Doświadczalny”, bo sporo ekspery-
mentowaliśmy. To już były czasy studiów, 
które zacząłem w  1980 roku. Przez ten 
zespół przewinęło się  – oprócz Zbysz-
ka, który jest kompozytorem, mieszka 
w  Norwegii i  tam wydaje płyty – paru 
fantastycznych, znanych dziś muzyków. 
Potem, kiedy rozwiązałem „Poligon…”, 
zgłosili się do mnie chłopcy z Trawnika, 
grający wtedy oryginalną muzykę, takie 
reggae, ale z  elementami punkowo-no-
wofalowymi. Był też krótki epizod z Elek-
trycznymi Gitarami.

P: A kiedy nagrałeś pierwszą płytę?
DW: Pierwsza płyta to były „Rafała 

Wojaczka ballady bezbożne” w 1991 r. Bo 
równolegle snułem nurt piosenki literac-
kiej, poetyckiej. Współpracowałem z  to-
warzystwem Alliance Française, którego 
filia zajmowała się piosenką francuską. 
Byłem opiekunem muzycznym tych lu-
dzi. Niektórzy z nich to dziś znane gwiaz-
dy – tam śpiewała Kasia Skrzynecka, Bar-
tek Opania, Gosia Duda, – z  którą teraz 
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w  duecie nagrywam płytę do wierszy 
Tuwima. To był dosyć intensywny czas, 
kilkakrotnie moi wychowankowie wygra-
li festiwal piosenki francuskiej w Lubinie. 

P: Skąd Wojaczek?
DW: Poezja Wojaczka od dawna 

mnie fascynowała, z tym, że kiedy byłem 
zbuntowanym gówniarzem, to fascyno-
wał mnie także jego styl życia. Potem zo-
stała tylko poezja. 

P: W  tym czasie, kiedy postanowi-
łeś nagrać tę płytę, byłeś już psychiatrą.

DW: Tak, pracowałem już na No-
wowiejskiej jako psychiatra. Nawet prof. 
Szelenberger dostał kasetę z „Balladami”. 
Wtedy było to widziane raczej jako moje 
„rozdwojenie jaźni”. Ja tak tego nie trak-
towałem, ale koledzy wielokrotnie suge-
rowali, że powinienem się zdecydować, 
czy chcę być psychiatrą, czy artystą.  Zo-
stałem przy jednym i drugim i dobrze mi 
z tym.

P: A  kiedy wybrałeś kierunek stu-
diów?

DW: Wiedziałem, że chcę zostać le-
karzem już w ogólniaku. Moja mama jest 
lekarzem, więc to pewnie jakoś tak natu-
ralnie poszło. 

P: Nie miałeś wątpliwości, że powi-
nieneś zostać zawodowym artystą?

DW: Były dwa razy takie momenty. 
Pierwszy raz podczas zajęć z  anatomii – 
zafunkcjonowałem wtedy jako artysta 
i trudno mi było pogodzić naukę z życiem 
artystycznym. Wówczas mnie od tego od-
wiódł kolega, który sześć razy zdawał na 
medycynę, gdy go po pierwszym roku 
wyrzucili ze studiów – powiedział, żebym 
tego błędu nie robił. A  potem, chyba na 
czwartym roku, był taki mocny zakręt, kie-
dy powiedziałem, że chyba zrezygnuję, bo 
nie dam rady i muszę coś wybrać – wtedy 
moja mama kupiła butelkę koniaku, przy-
jechała do mnie i powiedziała: „Synku, mu-
simy się napić”. Napiliśmy się i ta rozmowa 
mi bardzo pomogła. I potem nie miałem 
już nigdy wątpliwości. Kocham medycy-
nę. Mam nadzieję, że z wzajemnością. 

P: Decyzja o psychiatrii?
DW: Właściwie przypadek – wie-

działem, że moja praca musi mieć coś 
wspólnego z  mózgiem: neurologia, 
neurochirurgia lub psychiatria – to mnie 
najbardziej fascynowało. W  tych innych 
klinikach nie było miejsca, a  na Nowo-
wiejskiej było. Nie żałuję.

P: Teraz wracasz do Wojaczka…
DW: Tak, byłem bardzo niezadowo-

lony z  tamtych nagrań. Któregoś dnia 
zadzwonił znajomy i powiedział: słuchaj, 
student z Akademii Muzycznej może cię 
nagrać, w ramach „czegoś tam”, ale macie 
tylko parę godzin. W takim czasie nagrać 
całą płytę to wyzwanie absolutnie sza-
lone, ale była to okazja na w miarę pro-
fesjonalną realizację. Weszliśmy i  nagra-
liśmy „na żywca” tę płytę. Niestety, jest 
tam mnóstwo niedoskonałości. Potem 
pojawiły się nowe projekty muzyczne, ale 
zaczęto  mnie parę lat temu cisnąć o tego 
Wojaczka, żeby wrócić, nagrać jeszcze raz 
–  i tak to dojrzewało, aż w końcu w tym 
roku stało się faktem. Tym razem płyta 
została nagrana bardzo profesjonalnie. 
Uważam, że zrobiliśmy kawał dobrej ro-
boty.

P: Miałem okazję posłuchać już 
tego materiału i  uważam, że płyta jest 
świetna! Czy tak jak poprzednie zosta-
nie wydana przez wydawnictwo WIATR?

DW: Pewnie tak. Wydawnictwo Wiatr 
założyłem, między innymi po to, żeby 
wydawać płyty. Chcę być niezależny,  na-
chodziłem się po różnych wytwórniach 
i zawsze na dzień dobry słyszałem: „Eee, 
to się nie sprzeda”… W pewnym momen-
cie się wkurzyłem, nie muszę się nikomu 
kłaniać, mogę nagrywać co chcę. Wiado-
mo, że to niszowa działalność, ale zara-
zem wielka frajda.

P: Jak się śpiewało Wojaczka ćwierć 
wieku później, w kolejnym stuleciu?

DW: Bardzo dobrze, tak jak wspo-
mniałem, cały czas uważam, że to świet-
na poezja. Myślę, też, że teraz od strony 
techniki wokalnej, jestem lepszy niż wte-
dy, kiedy trochę za bardzo „charczałem”. 
Mimo, że do tamtego Wojaczka przygo-
towywała mnie wybitna polska artystka 
Krysia Tkacz, z którą przyjaźnię się od lat. 
Ale najwięcej mi dała wieloletnia współ-
praca z moją żoną Dorotą, która jest fan-
tastyczną wokalistką.

P: Analizujesz czasem twórczość 
Wojaczka przez pryzmat zawodowy?

DW: Nie, nie robię tego. Generalnie 
o  kwestiach zawodowych myślę, będąc 
w gabinecie. Szczerze mówiąc, nie prze-
padam w ogóle za książkami czy filmami 
poruszającymi wątki i  historie psychia-
tryczne. Myślę, że mam tego za dużo 
w  gabinecie, ale też uważam, że sztuka 
często to spłaszcza. Nie odżegnuję się od 
tego zupełnie, współpracuję na przykład 

z  panią Krystyną Jandą i  piszę czasem 
wstępniaki do jej sztuk. A ona oczekuje, 
że napiszę coś jako psychiatra, zobaczę 
coś, czego inni nie dostrzegą. 

P: Czym urzekł Cię Wojaczek?
DW: Wyobraźnią. Wielu poetów ma 

wyobraźnię, ale Wojaczek miał wyobraź-
nię szczególną, która opowiada o świecie 
w sposób wstrząsający. To poezja napisa-
na w sposób absolutnie niezwykły, ocie-
kająca krwią, spermą i  alkoholem. I  cały 
czas się broni,  zyskuje nowych fanów. 
Ale jak mówiłem, ja ją zacząłem napraw-
dę smakować, kiedy odciąłem Wojaczka 
jako skandalizującego człowieka,  od Wo-
jaczka poety. 

P: Drugi projekt, nad którym ak-
tualnie pracujesz to Tuwim – zupełnie 
inna poezja.

DW: Ale też kapitalna! Doskonałe 
wiersze, zwłaszcza te przedwojenne. 
Gośka Duda, która kiedyś wyśpiewała 
moja piosenką III nagrodę na Przeglądzie 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, zapro-
siła mnie trzy lata temu do napisania mu-
zyki do przedstawienia „Tuwim tańczą-
cy”. Napisałem sporo piosenek do tego 
projektu, a teraz postanowiłem jakiś ślad 
po nim pozostawić, więc zadzwoniłem 
do niej mówiąc „zamówiłem już studio, 
chłopaki zagrają, my zaśpiewamy” – i ten 
projekt też ma się już ku końcowi. 

P: Dostałem dzisiaj od ciebie płytę 
„OdLudzi” – to z kolei projekt, który na-
rodził się na Nowowiejskiej?

DW: Pomysł pojawił się później. Na 
Nowowiejskiej poznaliśmy się z  Janu-
szem Kotarą, który jest psychiatrą dzieci 
i  młodzieży, psychoanalitykiem i  poetą. 
Dostawałem jego tomiki poezji i  – choć 
to wiersze raczej nie do śpiewania – po-
myślałem, że może warto spróbować. 
I  tak powstał ten elektroniczny projekt, 
dosyć awangardowy,  rzekłbym „indu-
strialno-psychodeliczny”

P: A co to jest Futurobnia?
DW: Futurobnia to tytuł wiersza Sta-

nisława Młodożenca. Od zawsze byłem 
zafascynowany poezją futurystyczną 
i  pomyślałem, że najlepszą oprawą do 
tej poezji będzie muzyka rockowa. Tak 
w  1993 pojawił się zespół Futurobnia-  
jedno z moich ukochanych dzieci. Gram 
w nim z fantastycznymi muzykami, a sek-
cja rytmiczna jest jedną z  najlepszych 
w Polsce. Pojechaliśmy do Jarocina, zdo-
byliśmy nagrodę. Dotychczas wyszły trzy 
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rozmowy

płyty, czwarta jest w mglistych zarysach. 

P: Co uważasz za największy sukces?
DW: Nigdy się nad tym nie zasta-

nawiałem. Każdy projekt to sukces: Brel, 
Wojaczek, płyta z  Januszem Kotarą, „Fu-
turobnia” – to wszystko są w moim rozu-
mieniu sukcesy. Oczywiście nie w sensie 
komercyjnym, ale to nie jest sztuka ko-
mercyjna. Może największym z  takiego 
punktu widzenia była płyta „Jacquesa 
Brela miłość i  śmierć” z  2007 roku. Cu-
downa przygoda. Z  nowymi tłumacze-
niami piosenek Brela - moimi i  nieod-
żałowanego Jurka Menela. Współpraca 
z wybitnymi artystami – Krystyną Tkacz, 
Dorotą Wasilewską i Jarkiem Wasikiem, – 
którzy dodali splendoru i błysku tej pły-
cie. Finałowa piosenka „Miłość i  więcej 
nic”, którą śpiewa Krysia Tkacz, to abso-
lutne mistrzostwo, przekaz pozytywnej 
energii. Chociaż Brel też bywał smutny…

P: A porażka?
DW: W sensie artystycznym? Chyba 

takich wielkich nie było, ale każdy niezre-
alizowany projekt jest porażką, kilka razy 
coś się nie domknęło. Ale może kiedyś się 
domknie?

P: Zaproponowałeś powołanie Ko-
misji d/s Kultury i Sztuki w ramach Pol-
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

DW: To już stało się faktem – tydzień 
temu taka komisja powstała. Zauważy-
łem, że mnóstwo lekarzy, psychiatrów 
również, twórczością żyje i się nią intere-
suje. Mnóstwo artystów do tej psychiatrii 
lgnie, nie tylko jako pacjenci oczywiście. 
Przecież konsultujemy sztuki, filmy. Więc 
jest ten wspólny mianownik i  warto by-
łoby trochę nad tym popracować. Nie 
mówiąc już o  pacjentach – wielu jest 
niezwykle utalentowanych, twórczych. 
Od wielu, wielu lat jako konsultant akcji 
„Aktywnie przeciwko depresji” organizu-
ję „Koncerty Pogodne” i  to też się świet-
nie sprawdza, pozwala uwrażliwiać ludzi 
na problemy depresji, ale w taki sposób, 
dzięki któremu znika ta „demoniczność 
psychiatrii”. Bo psychiatra, niestety, jest 
cały czas, brzydko mówiąc, rodzajem „de-
mona”, którego należy się bać, co sprawia, 
że ludzie mówią, iż „do psychiatry chodzą 
tylko wariaci”. A takie ocieplenie wizerun-
ku psychiatry można zrobić przez sztukę. 
Choć trzeba przyznać, że, na przykład, 
kino bardziej jest zainteresowane Hanni-
balami Lecterami. To warto zmienić.

P: A psychiatrzy? 

DW: Wiele osób coś sobie w  zaci-
szu domowym pisze, „dłubie”. Może też 
trzeba o  tym powiedzieć, pokazać to? 
W  końcu zajmujemy się „duszą”, więc ta 
twórczość o emocjach, o tym, co robimy, 
warta jest  wsparcia. Czemu wszystko ma 
się ograniczać do tego, co się dzieje w ga-
binetach i klinikach? Warto z tą twórczo-
ścią wyjść na zewnątrz. Mam nadzieję, że  
komisja PTP będzie temu służyć. Mamy 
już jedną inicjatywę –ma powstać album 
z  fotografiami starych szpitali psychia-
trycznych, a  i  drugą – powstała sztuka 
o depresji, którą chcielibyśmy promować, 
bo sztuk o depresji w Polsce nie było, chy-
ba, że w aspekcie komicznym.

P: Powiedz nam coś więcej, co to za 
sztuka?

DW: Napisaliśmy ją wspólnie z moją 
pacjentką. Najpierw była książka „M@ile 
do psychiatry”, będąca zapisem jej de-
presji. Potem powstał z tego audiobook, 
do którego udało się pozyskać Joannę 
Trzepiecińską, która to pięknie przeczyta-
ła. Aż w końcu jakaś dziennikarka powie-
działa – słuchajcie – trzeba włączyć do 
tego parę postaci i napisać sztukę. Sztuka 
jest, ma życzliwą aprobatę Krystyny Jan-
dy, więc może nie jest najgorsza…

P: Kto jest przewodniczącym komi-
sji kultury i jaki jest jej skład?

DW: Komisja jeszcze się nie ukon-
stytuowała, mogę powiedzieć, że grupę 
inicjatywną stanowili: Dominika Dudek, 
Iwona Grobel, Przemysław Bieńkowski, 
Andrzej Czernikiewicz, Sławek Habrat, 
Sławek Murawiec i Ja.

P: Od kilkunastu lat jesteś koordy-
natorem „Dnia walki z depresją”.

DW: To się wydarzyło po dwóch la-
tach organizowanej wspólnie z Fundacją 
ITAKA akcji „Lecz depresję”. Ministrem 
zdrowia był wtedy Łapiński, jakoś do 
niego się dostałem i  wyłuszczyłem mu 
sprawę. Rozmowa była dosyć krótka – 
powiedział: „Mówisz – masz”. Powołano 
radę, w skład której weszło kilku zacnych 
profesorów i zaczęliśmy organizować ten 
dzień. Trwa do dziś i zamierza trwać.

P: Czy z  perspektywy blisko 15 lat 
zmieniło się postrzeganie…?

DW: Tak, ten proces się toczy powoli. 
Sądzę, że przez te wszystkie lata psychia-
tra stał się bardziej przyjaznym specjali-
stą, a  sama depresja chorobą, która nie 
musi przynosić wstydu. Ale myślę, że cze-
ka nas jeszcze dużo pracy.

P: Opowiedz nam na koniec o Two-
ich gitarach.                                   

DW: Jestem wielkim fanem gitar, 
miałem ich trochę, teraz korzystam głów-
nie z  trzech ukochanych modeli: jedną 
z  nich nazywam „Czarną Kocicą” to jest 
Ibanez Artist z 1983 roku, jest fantastycz-
na, nie mam wątpliwości, że nigdy jej nie 
sprzedam. Udało mi się jakiś czas temu 
nabyć gitarę, która była moim marzeniem 
– to gitara marki Gretsch, którą nazywam 
oczywiście Gretą. To gitary elektryczne. 
Do nagrań akustycznych używam ab-
solutnie doskonałej, limitowanej wersji 
Garissona. 

P: Twoja córka także gra i  śpiewa. 
Twoja żona jest piosenkarką. Muzyku-
jecie wspólnie?

DW: Tak, córka gra na wielu instru-
mentach, kształci się w  Kopenhadze 
w  kierunku muzyki rozrywkowej i  jazzu, 
myślę, że to najzdolniejszy członek rodzi-
ny Wasilewskich. Pierwszą, i to naprawdę 
dojrzałą, piosenkę napisała, gdy miała 13-
14 lat. Teraz jest ich już na pęczki. Zdarza 
nam się występować całą rodziną i  jest 
to bardzo fajne, bo każde z nas jest inne, 
a jednocześnie doskonale się rozumiemy.

P: Czy w ogóle dużo występujesz?
DW: Teraz rzadko, wolę siedzieć 

w studiu. Ale oczywiście koncerty się zda-
rzają. Ostatnio zagrałem koncert w Piwni-
cy pod Baranami, co było nieprawdopo-
dobnym przeżyciem. 

P: A dla psychiatrów?
DW: Chyba nigdy! A  chętnie bym 

zagrał. Grałem kiedyś na kongresie neu-
rologicznym i  to był jedyny występ dla 
publiczności lekarskiej.

P: Może na zjeździe PTP w Katowi-
cach?

DW: Jak zostanę zaproszony, to na 
pewno nie odmówię. 

P: Bardzo dziękuję za rozmowę, 
mam zatem nadzieję, że w  przyszłym 
roku w Katowicach zobaczymy nie tylko 
sesję komisji kultury PTP, ale także usły-
szymy Twój koncert.

DW: Z przyjemnością! <cuadrado>

Z Dariuszem Wasilewskim, w Warsza-
wie, w Tutu Music Bar, 8 czerwca 2015 roku 
rozmawiał Tomasz Szafrański.

Płyty można kupić na stronie wy-
dawnictwa (www.wiatr.com.pl)
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Maestro u psychiatry
Bedřich Smetana
Witold Misztal

Bedřich Smetana – ikona czeskiej sceny mu-
zycznej okresu późnego romantyzmu. Kompo-
zytor, dyrygent i pianista. Pomimo, że pochodził 
z niezamożnej wielodzietnej rodziny, otrzymał 
solidne wykształcenie muzyczne (w wieku 6 lat 
potrafił sprawnie grać na pianinie i skrzypcach). 
Przyjaciel wybitnych osobistości ówczesne-
go świata muzycznego: Roberta Schumanna, 
Franciszka Liszta, Antonina Dvorzaka; jego mu-
zyką zachwycał się Gustav Mahler.

Oprócz kompozycji kameralnych, Smetana zapadł w  pamięć me-
lomanów operami, takimi jak „Sprzedana narzeczona” czy „Libusza”, 
zdobywając miano twórcy narodowej opery czeskiej (w Polsce czasami 
nazywany „czeskim Moniuszką”.). Jednak największą popularnością do 
dziś cieszy się cykl 6 poematów symfonicznych pod wspólnym tytułem 
„Moja ojczyzna” („Má Vlast”), które na stałe weszły do kanonu muzyki 
klasycznej.

Problemy zdrowotne Smetany, w tym ze strony psychiki, wiąże się 
powszechnie z  zakażeniem kiłą. Nie leczona infekcja objęła w  końcu 
również mózgowie oraz kości czaszki. W  połowie 1874 r. kompozytor 
zaczął doznawać omamów słuchowych oraz całkowicie stracił słuch.  
Zaczął wycofywać się z życia towarzyskiego i zawodowego, złożył dymi-
sję z zajmowanych stanowisk. Kuracje w Pradze i Würzburgu, finansowa-
ne przez arystokratycznych uczniów Smetany i jego przyjaciół w Szwe-
cji, nie dały rezultatów. Maestro, wraz z rodziną, zaszył się w leśniczówce 
w  Jabkenicach – tam całkowicie oddał się komponowaniu, rzadko 
pokazywał się publicznie; pojawiały się nawet spekulacje, że głuchota 
kompozytora jest po prostu sprytną mistyfikacją. Choroba jednak po-
stępowała nadal, obok halucynacji pojawiło się myślenie urojeniowe – 
z powodu nasilenia zaburzeń psychotycznych był w stanie pisać jedynie 
jedną linijkę partytury dziennie, robiąc to „potajemnie”. Mimo to udało 
mu się skomponować w tym czasie kilka dużych dzieł, w tym wspomnia-
ną wcześniej „Moją ojczyznę”, której uroczyste wykonania zamieniały się 
w  manifestacje patriotyczne. Stan psychiczny kompozytora wciąż po-
garszał się, zmagał się dodatkowo z depresją, pogłębioną odrzuceniem 
przez żonę. 22.IV.1884 r. został umieszczony w zakładzie dla umysłowo 
chorych w Pradze, gdzie po 3 tygodniach zmarł. Jego grób znajduje się 
na praskim cmentarzu w Wyszehradzie. ■

Dzisiejszy artykuł roz-
poczyna cykl przedsta-
wiający sylwetki wybit-
nych kompozytorów 
różnych epok, których 
problemy psychiczne 
doprowadziły do po-
szukiwania pomocy 
u psychiatrów.  
Niestety, niewiele 
z tych historii kończy 
się happy endem  
(chociaż będą i takie!). 
Nie będzie tu plato-
nowskich rozważań 
o romantycznym ma-
riażu „geniuszu i sza-
leństwa”, ale historie 
z życia wzięte, w któ-
rych emocje zamienio-
ne na dźwięki i dramat 
choroby psychicznej 
przeplatają się wzajem-
nie. 
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wrażeniaPłyty, które warto znać
 Mirek Sukiennik

KING CRIMSOn
In The Court 
Of The Crimson King
Październik 1969 r.

1. 21st Century Schizoid Man
2. I Talk To The Wind
3. Epitaph 
4. Moonchild 
5. The Court Of The Crimson King 

Już sam utwór rozpoczynający płytę tłumaczy, dlaczego 
jest omawiana w tym czasopiśmie... Ale King Crimson to ze-
spół szczególny. Jest dość trudny w odbiorze i ma zarówno 
zagorzałych fanów jak i zaciekłych krytyków. Tak jak cała sztu-
ka nowoczesna. Np. w malarstwie najdroższe są dzieła impre-
sjonistów i ekspresjonistów – ponieważ największą wartością 
sztuki jest to, w jaki sposób na nas wpływa i jakie wywołuje 
emocje, a nie precyzja i doskonałość odwzorowania rzeczywi-
stości. Nie można zapomnieć, że jest to płyta debiutancka – 
tym bardziej zaskakuje jej przemyślana forma, dopracowanie 
aranżacji i dojrzałość muzyczna instrumentalistów. To nie jest 
zbiór prostych, łatwych piosenek – to zamknięta artystycznie 
całość. Płyta łączy rock progresywny z jazzem i początkami 
brzmień hard-rockowych oraz muzyki elektronicznej i symfo-
nicznej. Zaskakuje zmianami rytmu i tempa tak, aby utrzymać 
słuchacza cały czas w napięciu. Po raz pierwszy wykorzystano 
na niej szerzej melotron – pierwowzór syntezatora, który miał 
imitować orkiestrę symfoniczną oraz partie fletu. Pierwszy 
utwór 21st Century Schizoid Man to drapieżny i niepokojący 
rock z tekstem opisującym apokaliptyczną wizję XXI wieku. 
Wykorzystano w nim też instrumenty dęte i saksofon, a głos 
wokalisty jest zniekształcony, co potęguje uczucie niepokoju 
i lęku. Po nim piękna, uspokajająca ballada I Talk To The Wind, 
a po niej jeden z najpiękniejszych utworów w historii rocka 
– Epitaph z symfonicznym rozmachem i pięknym wokalem 

Grega Lake’a. To kolejny pesymistyczny obraz nadchodzących 
czasów – no cóż, oglądając co jakiś czas wiadomości można 
chyba stwierdzić, że autor tekstu Peter Sinfield niewiele się po-
mylił… Potem Moonchild łagodne i kołyszące z jazzową impro-
wizacją (w końcu utworu bliższą muzyce współczesnej – przez 
co jest trudna w odbiorze…). Ostatni utwór – The Court Of The 
Crimson King to zaproszenie na dwór Karmazynowego Króla 
– 9 minutowa suita symfoniczna z poetyckim tekstem opisują-
cym prawdopodobnie bramy piekła, które kończy nasze trud-
ne i bezsensowne życie. Często łączy się tę płytę z bezsensem 
zimnej wojny i całkiem wtedy realnym zagrożeniem atomową 
apokalipsą. Dopełnieniem niepokojącego pesymizmu płyty 
jest jej okładka – wykrzywiona w obłędnym krzyku twarz wy-
raża ból i rozpacz oraz przerażenie otaczającym nas światem 
(podobnie jak Krzyk Muncha – sztandarowe dzieło ekspresjo-
nizmu). Autor okładki Barry Godber zmarł na zawał w wieku 
24 lat, wkrótce po ukazaniu się płyty. Najważniejszą postacią 
King Crimson jest Robert Fripp – gitarzysta i kompozytor, gra 
on też na instrumentach klawiszowych i melotronie. Na In The 
Court... zespół tworzyli jeszcze Ian McDonald grający na instru-
mentach klawiszowych i melotronie, perkusista Michael Giles 
oraz basista i wokalista Greg Lake. To jedyny album nagrany 
w tym składzie – tylko Robert Fripp przez cały okres trwania 
zespołu jest jego członkiem – reszta składu ulegała wielokrot-
nym zmianom. 
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wrażenia

Znaczenia tej płyty nie można przecenić. Pomimo trud-
nych w odbiorze fragmentów i braku tradycyjnych przebojów 
radiowych stała się ona ważnym ogniwem łączącym muzykę 
rockową z jazzem i muzyką klasyczną, a także była początkiem 
nurtu zwanego rockiem progresywnym. Dzisiaj pomimo upły-
wu lat, płyta nadal poraża siłą oddziaływania i tworzenia wizji 
świata u krawędzi szaleństwa i rozpadu. To prawdziwa sztuka 
– bo nikogo nie pozostawi obojętnym – obok zachwyconych 
odbiorców będą też tacy, dla których po prostu jest zbyt trud-
na i wyrafinowana. Ale na pewno te 45 minut zapamięta każdy 
– i o to chyba chodzi w sztuce – żeby nie pozostawić odbiorcy 
obojętnym i zmusić go do próby wyobrażenia sobie innego, 
zarysowanego przez artystę świata. 

Schizofrenia w sztuce – to temat na osobny artykuł, po-
staram się tylko wspomnieć niektóre postaci, które z tą cho-
robą są związane. W muzyce – to np. Peter Green – gitarzysta 
bluesrockowy, założyciel i lider Fleetwood Mac. W nauce znana 
jest postać Johna Nasha – matematyka i ekonomisty, laureata 
Nagrody Nobla i bohatera filmu Piękny Umysł. W malarstwie 
podejrzewano schizofrenię u Salvadora Dali. Prawdopodobnie 
chorował na nią brytyjski grafik Louis Wain. W prawie całym 
okresie twórczości malował często koty, które w miarę po-
stępu choroby stawały się uczłowieczone i przybierały coraz 
dziwniejsze kształty, aż do geometrycznych figur zupełnie 
nieprzypominających kota. Można też wspomnieć o twór-

czości hiszpańskiego fotografa Davida Nebredy cierpiącego 
na schizofrenię paranoidalną, której towarzyszyły samooka-
leczenia. Na pewno najbardziej znanym obrazem związanym 
z tą chorobą jest wspomniany już Krzyk Edvarda Muncha. To 
właściwie cykl czterech obrazów w różnych technikach ma-
larskich przedstawiający nienaturalną postać człowieka trzy-
mającego się za głowę na tle różnobarwnego nieba. To naj-
bardziej znane dzieło ekspresjonizmu wyraża uczucia artysty 
i obrazuje samotność i alienację jednostki w świecie. W czasie, 
gdy Munch tworzył to dzieło, jego siostra Laura została podda-
na leczeniu psychiatrycznemu – prawdopodobnie cierpiała na 
schizofrenię. Sam artysta również przez wiele lat zmagał się z 
alkoholizmem i różnymi zaburzeniami psychicznymi. W ogó-
le w przypadku artystów jak się wydaje choroby i zaburzenia 
psychiczne występują częściej niż w zwykłej populacji. Może 
jest to cena za kreatywność, a nieszablonowe i niezwykłe po-
strzeganie świata daje większą szansę na sukces artystyczny? 
Czasem obserwując dzisiejszą scenę polityczną w Polsce zasta-
nawiam się jak to jest z politykami. Ale to już zupełnie inna hi-
storia – na pewno zachęcam do zapoznania się z płytami King 
Crimson zamiast dyskusji o polityce – kto, kogo, kiedy, dlacze-
go i kto za tym i za kim stoi… ■
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historieHistoria psychiatrii krakowskiej 
OD KUCHNI

Jacek Bomba

Profesor 
Adam Szymusik 
i jego kotlety 

Zanim Profesor Szymusik został profesorem, był 
przewodniczącym Rady Zakładowej Związku Zawodowego 
Pracowników Służby Zdrowia Akademii Medycznej im. Mikołaja 
Kopernika w Krakowie. Zasłynął wówczas skuteczną interwen-
cją w sprawie jakości obiadów w pracowniczej stołówce. W na-
stępstwie jego apelacji pojawił się w  jadłospisie mityczny już 
kotlet mielony o, jak mit głosi, niebywałym smaku. Mit kotleta 
Adama Szymusika jest tym pikantniejszy, że sam nie korzystał 
z zakładowej stołówki, a stołował się u Wierzynka. W tamtych 
czasach była to elegancka, staroświecka restauracja w  Rynku 
Głównym. Zasłynęła nie tylko ucztą królów w  1364 roku, ale 
i  organizacją bankietu psychiatrów polskich w  kopalni soli 
w Wieliczce w czasie XXXIII Zjazdu Naukowego w 1979 r. Zimny 
bufet był tak wspaniały, że pierwsza fala bankietowiczów uwi-
nęła się z nim zanim kolejni zjechali windą do podziemi. 

Bankietowanie należało do ulubionych zajęć Profesora 
Szymusika, a nie przeszkadzało mu w pracy naukowej, naucza-
niu i kierowaniu nie tylko Kliniką i Katedrą Psychiatrii, a może 
nawet pomagało w tworzeniu nowych instytucji i stymulowa-
niu rozwoju zespołu.

Prócz obiadów u Wierzynka gustował w kolacjach u Pani 
Profesor Susułowskiej, baranach pieczonych na rożnie w cza-
sie psychiatrycznych pikników w  latach siedemdziesiątych, 
kiszonych rydzach, zielonej cebulce i  kiełbaskach z  rusztu 
w  ogrodzie swojego letniego domu. Nie znosił właściwie je-
dynie pomidorów. Jego awersja nie ma zapewnie nic wspól-
nego z Wiesławem Michnikowskim. Poza tym, że odróżnia obu 
Panów. A Profesor był też miłośnikiem teatru, może zwłaszcza 
Współczesnego w Warszawie i przyjaźnił się z Haliną Mikołaj-
ską. 

Bankieciki w letnim domu Profesora organizowała i zarzą-
dzała nimi jego żona, Stanisława, świetna pielęgniarka psy-
chiatryczna.

Osiągnięcia naukowe Profesora Szymusika, znaczące 
w psychiatrii, choćby opis kliniczny KZ-Sydromu wykorzysta-
ny przez Liftona w konstruowaniu PTSD, czy studium psycho-
patologii zabójców, bledną wobec jego nieposkromionego 
apetytu i upodobania dla dobrej kuchni. Mimo, że nie znosił 
pomidorów. 

Sam Profesor, niestety, nie gotował, ale ego tych, których 
potrawami się zachwycał było poważnie wzmacniane.
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RYBA PO ŻYDOWSKU (KARP)
• 1 szt. Karp (1,2 kg wagi)

• 1szt. Cebula
• 2 szt. Gorzkie migdały 

(jeśli nie ma – środek pestki ze śliwki)
• Parę Migdałów słodkich bez skórki

• Garstka Rodzynek
Pieprz, sól, cukier „do smaku” 

Cebulę pokroić w  kosteczkę. Odstawić co najmniej na godzinę. 
Rybę sprawioną nasolić, po chwili pokroić w dzwonka. Głowę prze-
kroić na pół, wyjąć „uszy”, mózg i posolić.

Zalać rybę zimną wodą i  zagotować z  przyprawami. W  trakcie 
gotowania skrapiać zimną wodą, żeby się nie rozgotowała. Gotować 
wolno, na małym ogniu. Kiedy cebula jest tak miękka, że rozgniecie 
się ją w palcach – ryba jest gotowa. Sos przefasować przez sito.

Rybę ułożyć na salaterce, polać sosem i wynieść do zimna.

historie

OZÓR WOŁOWY W SZARYM SOSIE
• 1 szt. Ozór wołowy, najlepiej z młodej sztuki

• 2 szt. Marchew
• 1 szt. Pietruszka

• 1 szt. Cebula średniej wielkości
• ½ szt. Seler

• 10 szt. Ziarna czarnego pieprzu
• 3 szt.  Ziarna angielskiego ziela

• 2 szt. Liście laurowe
• pęczek Natka pietruszki

• 1 gałązka Lubczyk
Sól

Ozór zalać zimną wodą, dodać jarzyny i przyprawy. Gotować na 
małym ogniu do miękkości, co zabiera sporo czasu - ze dwie godziny 
lub więcej. Widelec ma wchodzić w ozór z łatwością, a „skóra” (bo to 
przecież śluzówka) odchodzić swobodnie. Ostudzić w odwarze. Wy-
jąć chłodny. Obrać ze „skóry”. Pokroić w plastry grubości 8-10 milime-
trów. Przykryć folią, żeby nie obsychał.

Przygotować szary sos.

SOS SZARY POLSKI
• 5 dkg Masło
• 3 dkg Mąka

• ½ litra Wywar z ozora
• ½ szklanki Wino

• ½ szt. Cytryna, sok wycisnąć, skórka
• 5 dkg Migdały

• 5 dkg Rodzynki
• 5 szt. Kostki cukru, upalonego na karmel

Z masła i mąki zrobić rumianą zasmażkę. Cukier upalić na kar-
mel, lekko brunatny, rozpuścić rosołem. Rozrobić tym zasmażkę, za-
gotować, dodać wino i sok z cytryny, rodzynki i migdały. Włożyć do 
sosu plastry ozora i wysadzić na małym ogniu. Wysadzanie sosu po-
lega na długim, kilkugodzinnym, trzymaniu na bardzo małym ogniu. 
Sos robi się aksamitny, a ozór delikatny.

Podawać z  makaronem „szerokie wstążki” ugotowanym do 
miękkości, jednak nie rozgotowanym. Ma być jędrny i kontrastować 
z miękkością ozora.

GĘŚ PEKLOWANA Z FARFELKAMI
• 1 szt. Podwójna pierś z gęsi

• 1 łyżka, płaska Sól
• 1 łyżka, płaska Saletra

• 1 łyżka Oliwa lub gęsie sadło
Majeranek

Mięso natrzeć solą i saletrą. Włożyć do miski. Przykryć 
lnianą ściereczką (albo folią). Trzymać w chłodnym miejscu, 
w piwnicy lub na dole lodówki, przez 3 dni. Codziennie obra-
cać pierś gęsi, żeby nie wysychała.

Wypłukać dobrze. Natrzeć majerankiem.
W rynce do pieczenia drobiu rozgrzać oliwę (w piekar-

niku, około 100-125o C). Uwaga: jeśli pierś jest bez skóry 
i tłuszczu, dać więcej oliwy albo sadła gęsiego. Piec pod 
przykryciem, powoli, od czasu do czasu obracając i polewa-
jąc tłuszczem z dna rynki przez godzinę na kilogram piersi. 
Ostatnie 10 minut bez pokrywki, skórką do góry, zwłaszcza 
jeśli jest!

FARFELKI
• ½ kg Mąka

• 1 łyżka Gęsi smalec 
• 2 szt. Jajka 

• Odrobina Woda

Wyrobić twarde ciasto. Można schłodzić w lodówce. Cia-
sto trze się na tarce o dużych oczkach i zapieka w piekarniku. 
Gdy kluseczki się zrumienią, zalewa się je wrzątkiem (1:1), 
miesza z  posiekaną i  podsmażoną (najlepiej też na gęsim 
tłuszczu) cebulką i zapieka w piekarniku.

KAPUSTA Z RODZYNKAMI 

• ½ kg Kiszona kapusta
• ¼ kg Kapusta biała

• 2 szt. Cebula
• 15 dkg Rodzynki

• 2 łyżki Masło
Sól do smaku

Kapustę białą poszatkować. Kiszoną przepłukać wodą, 
zwłaszcza jeśli jest bardzo kwaśna. Cebulę pokroić w kostkę, 
posilić i odcisnąć po 15 minutach. Do garnka włożyć masło, 
cebulę i kapustę, wlać odrobinę wody, żeby kapusta nie przy-
wierała do dna i dusić na małym ogniu około godziny. Po 20 
minutach wrzucić rodzynki (może ich być więcej, zwłaszcza 
jeśli kapusta jest kwaśna). Kiedy kapusta jest miękka a  ro-
dzynki nabrzmiałe, całość jest gotowa.

Podawać gęś z farfelkami i kapustą. Jedząc wspominać, 
że w Warszawie była niegdyś restauracja Amika, i że poda-
wano w  niej taką gęś, i  że Profesor Szymusik zachwycał się 
nią w towarzystwie Haliny Mikołajskiej. 
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rezydencjaSąd ostateczny
Michał Jarkiewicz

8 lat podstawówki, 4 lata liceum, 
6 lat studiów, 1 rok stażu, 5 lat specjali-
zacji, razem uczyłem się 24 lata, żeby 
zostać psychiatrą. No, może nie od razu 
uczyłem się mając na celu psychiatrię, 
ale jednak potrzebne są aż 24 lata na-
uki zwieńczone zdaniem państwowego 
egzaminu, żeby dostać dyplom potwier-
dzający kwalifikacje specjalisty. Od egza-
minu, świadomość tego wysiłku i fakt, że 
dałem radę zdać, czasem podnosi mnie 
na duchu, a czasem dociera do mnie żal, 
bo odczuwam też przypieczętowanie 
zamknięcia wszystkich, albo co najmniej 
większości pozapsychiatrycznych ście-
żek rozwoju. 

Ale póki mam wszystko „na świeżo”, 
podzielę się przemyśleniami z  samego 
finiszowania do PES. Po pierwsze, był to 
egzamin, który zniosłem zdecydowanie 
najgorzej. Trochę już egzaminów w życiu 
zdawałem i żaden nie wycisnął ze mnie 
tyle potu, łez i krwi, co ten. Stwierdzenie 
to wymaga komentarza i przedstawienia 
okoliczności przygotowań i samego eg-
zaminu z trochę szerszej perspektywy. 

Przez 5 lat przed egzaminem wyko-
nuje się przecież psychiatryczną robotę, 
nawet NFZ nazywa świadczenia wykony-
wane przez rezydenta specjalistycznymi 
– psychiatrycznymi. Znajomi i  rodzina 
wiedzą, że człowiek zajmuje się psychia-
trią. W takiej sytuacji trudno jest myśleć 
o sobie inaczej, niż że jest się psychiatrą, 
może jeszcze nie na papierze, ale men-
talnie jak najbardziej. Przytłaczające jest 
powszechne przekonanie, z  którym się 
spotkałem, że ten egzamin to przecież 
formalność, skoro w  temacie psychiatrii 
siedziało się 5 lat. Dodatkowo znajomi 
nie lekarze uważają też, że skoro leczy 

się ludzi, to przecież całą psychiatrię się 
zna i wszystko się wie. 

Sam też dokładałem sobie nerwów, 
powtarzając w  duchu, że muszę się po-
starać, bo ma być sprawdzana moja 
wiedza z  psychiatrii, dziedziny, z  którą 
wiążę resztę mojego zawodowego życia, 
i wobec której nie mogę przyjąć postawy  
z czasów studenckich: „byle zaliczyć”. 

Otaczająca mnie atmosfera, składa-
jąca się z  mieszaniny presji otoczenia, 
czasu i własnych ambicji, rzucała cień na 
czas przygotowań do egzaminu.

Jak już zacząłem naukę, szybko 
okazało się, że wiem raczej trochę niż 
wszystko, i  że wiele tematów jest mi 
znanych na zasadzie „no tak, to gdzieś 
było”. I potem im więcej się uczyłem, tym 
bardziej czułem, że moje życie ubożeje, 
aż do momentu, kiedy głównym przeja-
wem mojej aktywności stało się przekła-
danie pomazanych zakreślaczem kartek 
podręcznika specjalizacyjnego. 

Pozytywną stroną sytuacji była silna 
motywacja do siedzenia nad książkami 
i przyjemność, którą czerpałem z doczy-
tywania rzeczy, które dawno chciałem 
obkuć. Chociaż moja rodzina i  znajomi 
pewnie uważają inaczej, bo wyobrażam 
sobie, że z  ich perspektywy zniknąłem 
„za horyzontem zdarzeń”, przynajmniej 
tych towarzyskich. 

Przyznam, że w  miarę zbliżania się 
terminu egzaminu, przyjemność stop-
niowo zamieniała się w obowiązek, a po-
tem obsesyjny przymus. 

Obsesyjny, labilny emocjonalnie, 
drażliwy… do opisu mojego ówcze-
snego stanu psychicznego pasowałoby 
coraz więcej terminów psychopatolo-
gicznych. Poważny kryzys miałem, kiedy 

ogłoszono termin egzaminu na pierw-
szy dzień wiosny i  zacząłem sobie wy-
obrażać, jak tego dnia owinięty w słomę 
i  ubrany w  sukienkę topię się w  zimnej 
wodzie niczym marzanna, zapewniając 
wiosnę wszystkim psychiatrom. 

Szczęśliwie nie miałem czasu rozwi-
jać wątków mesjanistycznych, bo docie-
rało do mnie, że nie dam rady obkuć tyle, 
co chciałem i tak jak chciałem. 

I tutaj wypada wspomnieć o roli to-
warzyszy niedoli, którzy swoim rozsąd-
kiem i  dobrym przykładem nakierowy-
wali moją naukę na właściwy materiał. 
Wyjątkową relację, która powstaje mię-
dzy rezydentami wspólnie wkuwającymi 
do egzaminu, można porównać chyba 
tylko do więzi powstającej między żoł-
nierzami na froncie albo między kobie-
tami na porodówce, ale jeszcze sprzed 
akcji „rodzić po ludzku”. 

Dla mnie kulminacyjny był dzień 
egzaminu ustnego. Niestety, pamiętam 
niewiele. Było ich chyba czterech. O coś 
mnie pytali i czułem, że od ich oceny za-
leży mój dalszy los … Potem już ich nie 
było i Agnieszka (mój kierownik specjali-
zacji) gratulowała mi zdanego egzaminu.

Zdanie podsumowujące przyszło 
mi do głowy już dawno: PES był jak sąd 
ostateczny dla 5 lat mojego życia. 

A  co się dzieje po sądzie ostatecz-
nym? No właśnie, problem w tym, że na-
wet po zdanym egzaminie nie idzie się 
do psychiatrycznego nieba, bo takiego 
nie ma. Po egzaminie wraca się do zawo-
dowej rzeczywistości, gdzie jako prze-
wodnik lepiej sprawdziłby się Wergiliusz 
z „Boskiej Komedii” obeznany z kręgami 
piekielnymi, niż 3 tomy podręcznika spe-
cjalizacyjnego. ■
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superwizje
Anna Netrebko 
i reszta świata
Bogusław Habrat

No i się porobiło! Tak jak przypusz-
czałem w  kwietniu dojdzie to przetako-
wienia (od: przetak) ziarna prawdziwych 
snobów od aspirujących do snobów. 
Oczywiście, mam na myśli wyścigi po kar-
nety na retransmisje Metropolitan Opera. 
W najlepszym guście jest dostanie miejsc 
po znajomości (snob nie staje w  kolej-
kach) i  to w  rzędach 7 i  12. Gwarantuje 
to możliwość wyciągnięcia nóg (dosłow-
nie, a nie w przenośni). Drugi, ledwie to-
lerowany przez prawdziwych snobów, 
rodzaj subsnobków to osoby rżnące na 
snobów, ale posiadające nawyki z PRL-u, 
czyli czerpiące przyjemność z  dostania 
deficytowego towaru po odstaniu swoje-
go i odhaczaniu się na liście, tfu!: społecz-
nej. Bywa nawet, że osoby te degradują 
się, przyznając się do zdobycia karnetów 
przez odstanie swojego. Na samym dnie 
są osoby, którym udało się kupić karne-
ty w rzędach 1 i 2. W antraktach skazane 
są one na unikanie skrzyżowania wzroku 
z prawdziwymi snobami.

kolor atramentu
Podobnie, znaczna część kolekcjo-

nerów dedykacji p. prof. Vetulaniego do 
swoich książek nie wie, że Autor, mimo 
żartobliwie deklarowanego przez siebie 
egalitaryzmu, w sekretny sposób dyskry-
minuje czytelników na akceptowanych 
i bardziej akceptowanych. Niebieski kolor 
atramentu jest dla mierzwy czytelniczej, 
zielony dla wybrańców. Sprawdźcie Pań-
stwo, jakim kolorem wpisał się Wam prof. 
Vetulani. I bądźcie mi wdzięczni, że unik-
niecie pochwalenia się przed znajomymi 
dedykacją niebieskoatramentową. Autor 
coś strasznie płodny (twórczo) ostatnio 
i książkę za książką publikuje, chcąc chyba 

Kraszewskiego wyprzedzić. Usprawiedli-
wia go jednak jakość książek. Proszę sobie 
wyobrazić, że zakupiłem „Mózg i  błazna” 
autorstwa tegoż V. 

Machanie lizakiem
Nie ukrywam, że lubię czytać w czasie 

prowadzenia pojazdów mechanicznych 
dwuśladowych. Ale bez przesady: tylko 
w  warunkach mniej nasilonego ruchu 
i z zachowaniem ostrożności, czy w oko-
licy nie ma stróżów prawa. Tym razem 
to nie zadziałało: zaczytałem się ponad 
miarę i w lekturze przeszkodziła mi dysko-
teka policyjna, dziwne wycie i  nerwowe 
machanie lizakiem. 100 PLN. Choć staram 
się hodować w sobie posiadane w formie 
szczątkowej, ale jednak bardzo przydatne 
w życiu społecznym, pieniactwo, mandat 
wziąłem bez ociągania się, bo tak mi się 
spieszyło do dokończenia lektury. W  su-
mie wyszło 139,90 PLN, ale było warto! Na 
Warszawskich Targach Książki (tam to jest 
snobizm z kupowaniem książek „z tytuła-
mi” na półkę!), gdzie nie spotkałem żadne-
go z psychiatrów poza moją byłą asystent-
ką mgr K., dokupiłem „Bez ograniczeń. Jak 
rządzi nami mózg” autorstwa tegoż V. 
Przezornie (wydaje się, że nie jestem aż ta-
kim psychopatą, żeby spełniać kryterium 
nie wyciągania wniosków z dotychczaso-
wych doświadczeń) książkę schowałem 
do bagażnika, celem uniemożliwienia jej 
kuszenia mojej młodzieńczej duszy. Tylko 
dedykacja (ta drukowana, a nie ta odręcz-
na zielonym atramentem) kusiła, oj kusiła!

na froncie
Na froncie (ale nie w Doniecku) kon-

frontacji ze sztuką Netrebko dzieją się 
niesamowite rzeczy. Z  okazji otwarcia 

ganc nowego kompleksu operowo-sym-
fonicznego w Sankt Petersburgu 2.5.2013 
odbyła się uroczysta gala, w której wzięli 
udział: Anna Netrebko i inni. W porówna-
niu z  reołpeningiem Teatru Balszoj: nie-
bo a  ziemia! Obie gale miałem nagrane 
wcześniej z  TV Mezzo, ale co blu-ray, to 
blu-ray. Reołpening Bolszowo na BD ku-
piłem w Mińsku (nie Mazowieckim), a na 
Piter czekałem i czekałem, ale po mękach 
dostałem (ArtHaus Music 108153). Oczy-
wiście, zacząłem oglądanie od końca, bo 
Anna w  swojej skromności zawsze wy-
chodzi na końcu. Walnęła arię z „Makbe-
ta” Verdiego, potem przyjmowała hołdy 
czterech znanych śpiewaków w  super 
przeinaczonej na wesoło scenie z  Don 
Giovanniego, aby zakończyć iście alek-
sandryjskim (od Chóru Aleksandrowa), 
pompatycznym finałem z  „Jolanty” (ta 
wyreżyserowana przez Trelińskiego nie 
wytrzymuje porównania). 

upust
Ale mnie interesowało co innego: 

smaczki i smrodki paraoperowe. W trans-
misji na żywo, po zakończonym występie 
Anny, kamera wyszperała w  tłumie Wła-
dymira Władymirowicza, który siedział jak 
zwykły widz (naprawdę!) i w sposób – jak 
na dżentelmena przystało – kontrolujący 
perfekcyjnie wszystkie mięśnie twarzy 
związane z  emocjami, dawał upust (też 
kontrolowanymi) brawami swojej akcep-
tacji sztuce Anny. Szukam tej akceptacji 
na blu-rayu – i  nie znajduję! W  muzyce 
pauza znaczy czasem więcej niż nuty, in-
gerencja cenzora (niemieckiego, oczywi-
ście) mówi wszystko. ■

Snobistyczny felieton plotkarski 
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Pulpety rybne, Habrat  
i stara szafa…  

Łukasz Święcicki
Piszący na poprzedniej, stronie, dr Habrat zarzucił mi 

niedawno, że idę na łatwiznę pisząc jedynie o rodzi-
nie. Wydaje mi się, że lepiej pisać felietony o rodzi-
nie, niż trudne do sklasyfikowania teksty o ni-
czym, ale mimo to, postanowiłem się nieco 
poprawić. Napiszę o Teściowej. Teściowa, jako 
powinowata, a nie krewna, nie do końca jest 
rodziną, więc się nie liczy. To znaczy, w ogóle, 
to jak najbardziej, ale w tej klasyfikacji nie. 

Zaczęło się tak, że moja Teściowa posta-
nowiła zrobić jeszcze lepsze porządki przed Wiel-
kanocą. Jeszcze lepsze, bo zawsze ma wszystko bardzo 
porządnie. Osiągnięcie stanu jeszcze lepszego jest więc dla niej 
trudne. Po namyśle Teściowa postanowiła skorzystać z pomocy 
szafy, na którą weszła, żeby poprawić zasłony. Planu zejścia z szafy 
nie opracowała. Jak się okazało zupełnie słusznie – i tak by się nie 
przydał. 

Po zaopatrzeniu na ostrym dyżurze ortopedycznym, Mama 
mojej Żony powróciła do domu na wózku inwalidzkim. W tej sytu-
acji nie miałem wyjścia. Musiałem zadzwonić do znanego ortope-
dy, ongiś przyjaciela ze studiów i kolegi z wojska, do którego nie 
odzywałem się od 14 lat. Nie wiem dlaczego, bo w międzyczasie 
zapomniałem, ale z pewnością był jakiś powód. Nie wyobrażam 
sobie, żeby mogło być inaczej. Przyjaciel autentycznie się ucieszył. 
Okazało się, że też nie pamięta powodu, ale głupio mu było się 
przyznać. W  tej sytuacji planowana konsultacja przerodziła się 
w kolację. A na kolację były pulpety rybne – niezwykle smaczne 
i egzotyczne. Przepis na pulpety pochodził z książki kucharskiej 
„Jerozolima”, której nie czytałem w  autobusie, bo jest za duża. 
Przeczytała ją jednak moja Żona (w domu co prawda). Po przeczy-
taniu uznaliśmy, że do zrobienia pulpetów potrzebny nam będzie 
kumin. W celu nabycia tegoż wsiadłem na rower marki Raleigh 
i udałem się (jak to ujęto w protokole policyjnym) do DH Arkadia. 
Widać tak musiało się stać. 

Po odzyskaniu przytomności na SORze (niemożliwe, żeby to 
się tak pisało) Szpitala Bielańskiego dowiedziałem się, że i tu dy-
żuruje moja koleżanka ze studiów, której co prawda nie mogłem 
sobie przypomnieć, ponieważ miałem całkowicie porozbijany 
mózg i wypadnięte oko prawe, co sprawiło, że nie byłem towarzy-
ski. W efekcie, prawdopodobnie karnie, zostałem przeniesiony do 
oddziału neurochirurgicznego, gdzie spotkałem kolejnych znajo-
mych i spędziłem Święta Wielkanocne. 

Jest to pierwsza część opowieści, która wyraźnie wskazuje na 
prosty ciąg skutkowo-przyczynowy. Jak z tego wynika, jeśli czyjaś 
teściowa wchodzi na szafę, to należy kupić sobie kask i zamknąć 
rower w piwnicy lub rezerwować miejsce na neurochirurgii. To już 
zależy od preferencji. 

Część druga, to rozważania dotyczące pobytu w  szpitalu. 
Z całą pewnością każdy lekarz powinien być co pewien czas ho-
spitalizowany i to najlepiej w stanie dość ciężkim. To naprawdę 
bardzo pomaga w  zrozumieniu różnych rzeczy. Ja na przykład 
przez wiele lat nie do końca rozumiałem, jak to jest z leżeniem na 

korytarzu. Oczywiście kładę tam bardzo wielu pacjentów, bo 
niby gdzie mam ich kłaść, skoro sale są ciągle zajęte? 

Zawsze było mi z tego powodu przykro i głupio. To 
nie moja wina, że nie ma miejsc, ale czułem się 

odpowiedzialny za ten dyskomfort. Podobnie 
było w oddziale, w którym leżałem – lekarzom 
było naprawdę przykro, że nie mają dla mnie 
miejsca na sali, choć i oni za to w żadnym stop-

niu nie odpowiadali. Otóż muszę stanowczo 
stwierdzić – to poczucie winy jest nieuzasadnione. 

Na korytarzu jest fajnie i jest to dobre miejsce do le-
żenia. Podkreślam z całą powagą i bez jakiejkolwiek ironii 

– na korytarzu zasadniczo jest lepiej. Korytarz to wielka izolatka 
z mnóstwem drzwi, przez które mogą przechodzić osoby odwie-
dzające! Korytarz to miejsce, gdzie zawsze można złapać jakąś 
pielęgniarkę, żeby odłączyła lub podłączyła kroplówkę. Na kory-
tarzu nie chrapią (zasadniczo, chyba że jest zatłoczony). Już dziś 
wydrukujcie sobie kartkę „W razie mojej nieprzytomności proszę 
mnie położyć na korytarzu!” – to może was uratować. W salach nie 
ma powietrza, w każdym razie nie ma tam tlenu, jeśli więc jesteś 
Czytelniku przez niedopatrzenie organizmem tlenowym, nawet 
w przypadku zarażenia beztlenowcami, pobyt na sali może się dla 
Ciebie zakończyć śmiercią, a nawet kalectwem, zwłaszcza jeśli nie 
skonsultowałeś się ze swoim lekarzem lub jego farmaceutą, bądź 
też ich obu psychoterapeutą. A na to nie zawsze jest czas. 

Czyli właściwym miejscem jest korytarz. A w jaki sposób na-
leży wybrać właściwą pielęgniarkę? Przede wszystkim jest to oso-
ba, która cicho mówi. Bez pudła. Żadne egzaminy nie są potrzeb-
ne. Cichomówiące pielęgniarki mają miłe ciepłe rączki, którymi 
zmieniają wam opatrunki i delikatnie wbijają w was różne urzą-
dzenia. Cicho, delikatnie. Nic nie boli. Nic nie boli jeszcze bardziej, 
bo niestety boli wszystko, ale jeśli wszystko bardzo boli, to jeszcze 
trochę dodatkowego bólu robi kolosalną różnicę. Natomiast pie-
lęgniarki głośne – są głośne i to strasznie daje w kość. Po trzech 
dniach z daleka odróżniałem wszystkie głośne od wszystkich ci-
chych. Inni pacjenci mieli tak samo. 

O innych pacjentach napiszę zresztą osobny tekst, bo bardzo 
na to zasługują, ale tym razem już się nie zmieszczę. Nie zmieszczę 
też przepisu w sprawie właściwego wyboru prezydenta, ale mu-
szę przyznać, że na skutek szpitalnych przemyśleń byłem przy-
najmniej w  stanie zagłosować na kandydata, który wygrał (jak 
na razie w pierwszej rundzie, ale jestem dziwnie spokojny)… Coś 
takiego zdarzyło mi się po raz pierwszy w życiu!! Dotychczas mój 
najlepszy typ otrzymał 3% – jeden raz. Poza tym nie wyszedłem 
poza 1%! A chciałem. Mam nadzieję, że w tym miejscu stało się 
zrozumiałe, skąd w tytule znalazła się stara szafa. Pulpety rybne 
były oczywiste. A co tam robi Habrat? Pomógł mi w tych trudnych 
chwilach, choć nie przepadam za jego felietonami…

Czyli: najpierw trzeba sobie rozbić łeb, a przez powstałą
dziurę z samego środka Kosmosu wchodzi istna mądrość, czego 
i  Wam – w wersji niebolesnej, to znaczy mądrości bez rozbicia –
życzę! ■

90 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2015

autobusowe super-wizje





Piśmiennictwo



Piśmiennictwo
Piśmiennictwo do artykułów
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strona 30 - B.Kmieciak. 
Rzecznik praw czy interesów? 

1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego. (Dz. U. z 2005r. Nr 141, poz. 1183.)

2. M. Nowicka i in., Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach po-
mocy społecznej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1996.s. 80.

3. D. Sikora, Prawa pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, [dostęp: 
16.08.2011], http://www.dps.pl/radar/psychiatria/prawa.php.

4. J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Wyd. 
LexisNexis. Warszawa 2006, s. 51–52.

5. B. Łoza, R. Wójcik, Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego: nowe 
doświadczenia, stare błędy „Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny” 2010,  
nr 1, s. 38

6. M. Hanankiewicz, List do Krystyny Barbary Kozłowskiej – Rzecznika Praw Pa-
cjenta, Warszawa 2012 r., s. 2 [dostęp: 20.04.2013], http://www.nil.org.pl/ (r.)

strona 68 - K.Krocetyński. Opipramol jako 
alternatywa dla benzodiazepin w leczeniu 
lęku i zaburzeń snu.

1. Billioti de Gage S, Moride Y, Ducruet T, Kurth T, Verdoux H, Tournier M, 
Pariente A, Bégaud B. Benzodiazepine use and risk of Alzheimer’s disease: 
case-control study. BMJ. 2014 Sep 9;349:g5205. 

2. Billioti de Gage S, Pariente A, Bégaud B. Is there really a link between 
benzodiazepine use and the risk of dementia? Expert Opin Drug Saf. 
2015;14(5):733-747.

3. Boldrini M, Butt TH, Santiago AN, Tamir H, Dwork AJ, Rosoklija GB, Arango V, 
Hen R, Mann JJ. Benzodiazepines and the potential trophic effect of antide-
pressants on dentate gyrus cells in mood disorders. Int J Neuropsychophar-
macol. 2014;17(12):1923-33. 

4. Firoz K, Khaleel A, Rajmohan V, Kumar M, Raghuram T. Mania induced by 
opipramol.Indian J Psychol Med. 2015;37(1):96-8. 

5. Gerlach K, Uhlig T, Plathof J, Klassen A, Stoll KD, Schmucker P, Hueppe M. 
Effects of opipramol as an evening anaesthesiologic premedication. Neu-
ropsychobiology. 2002;46(3):161-6.

6. Hueppe M, Hartge D, Stoll KD, Ros A, Schmucker P, Gerlach K  Opipramol 
improves subjective quality of sleep the night prior to surgery: confirmatory 
testing of a double-blind, randomized clinical trial. Neuropsychobiology. 
2011;64(1):24-31. 

7. Jaracz J. Rybakowski J. Właściwości farmakologiczne i kliniczne opipra-
molu w świetle nowych badań. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 
2003;4:115-121.

8. Kar SK, Garg K. Mania, a probable adverse drug reaction of opipramol in a 
patient with generalized anxiety disorder. Aust N Z J Psychiatry. 2015 Apr 21. 
pii: 0004867415583337. [Epub ahead of print]

9. Leutgeb U. Opipramol as nighttime medication. Dtsch Arztebl Int. 
2009;106(18):321.

10. Szafrański T. Opipramol w zaburzeniach lękowych. Psychiatra dla lekarza 
rodzinnego 2015; 1(4):25-27.

11. http://www.choosingwiselycanada.org/recommendations/psychiatry/

strona 73 - T.Szafrański. 
Złośliwy zespół neuroleptyczny
W przygotowaniu tej publikacji autor korzystał ze swojego tekstu, dotyczącego 
NMS, który ukazał w Psychiatrii Polskiej: Meder J, Jarema M, Adamska-Węgrzyn 
E, Habrat B, Heitzman J, Koszewska I, Parnowski T, Szafrański T, Woźniak A. 
Ostre stany w psychiatrii. Psychiatria Pol. 2007; 41(6): 871-938.
Ponadto korzystałem z następujących publikacji: 
1. Francis A, Chandragiri S, Rizivi S, Koch M, Petrides G. Is lorazepam a treat-

ment of neuroleptic malignant syndrome? CNS Spectr 2000;5:54-7.
2. Lang FU, Lang S, Becker T, Jäger M. Neuroleptic malignant syndrome or 

catatonia? Trying to solve the catatonic dilemma. Psychopharmacology 
(Berl). 2015; 232(1): 1-5.

3. Rabe-Jabłońska J. Pawełczyk T. Strzelecki D. Przewodnik psychofarmakotera-
pii. Działania niepożądane i powikłania. Via Medica. Gdańsk 2010.

4. Strawn JR, Keck PE Jr, Caroff SN. Neuroleptic malignant syndrome. Am J 
Psychiatry. 2007; 164: 870-6.

5. Yacoub A, Francis A. Neuroleptic malignant syndrome induced by atypical 
neuroleptics and responsive to lorazepam. Neuropsychiatr Dis Treat 
2006;2:235-40.

strona 79:
Wywiad z profesorem Witoldem Karczew-
skim opublikowany w 1980 roku w piśmie 
Pytanie  na następnych stronach.
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Z  Prof. Witoldem Karczewskim rozmawia Katarzyna Prot
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